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2012 جيهان كؤتايي نايةت

يكي ئاذانسي ئةمةريكي 
َ
ة سةرانسةري ميديا جيهانييةكاني طرتةوةو لةبناغةدا بؤ هةوال

َ
ي 2012 جيهان كؤتايي دَيت، ئةم هةوال

َ
سال

وكردةوة طواية بةثَيي يةكَيك لةتيلسكؤبةكاني سةر 
َ
ةكةي بال

َ
ناسا دةطةِرَيتةوةو يةكَيك لةِرؤذنامة زانستيية ئةمةريكييةكان هةوال

بةئاذانسي ناوبراو هةسارةيةكي ديكة دةركةوتووة قةبارةكةي هاوتاي خؤرةو ناوي نيربؤـ  يةو بؤ يةكةمجار لة30 ي ديسةمبةري 
موطناتيسي  هَيزي  نزيكي  كة  هةية  زؤري   موطناتيسي  هَيزَيكي  كة  بووة  ئاشكرا  ينةوة 

َ
لَيكؤل لةدواي  و  دةركةوت  دا   1983

قَينَيت، بةهؤي هَيزي موطناتيسي 
َ
خؤرة و ئةطةر لةخولطةي زةوي نزيك بَيتةوة مةترسي و كارةساتي طةورة بؤ زةوي دةخول

ئةو هةسارةية، جةمسةري زةوي ثَيضةوانة دةكاتةوة واتة جةمسةري موطناتيسي باكوري زةوي كة دةكةوَيتة باشوري طؤي 
زةوي، دةبَيتة جةمسةري موطناتيسي باشور و بةثَيضةوانةشةوة، بةمشَيوةية زةوي لةخوالنةوةكةي خؤي بةردةوام دةبَيت، 
بةآلم بةثَيضةوانةي ئاِراستةي سوِرانةوةي ئَيستاي تا ئةو هةسارةية لةزةوي دووردةكةوَيتةوة و خولي سووِرانةوةي بةدةوري 
تةواوكردووة. مرؤظ  لةمةوبةر خولَيكي   

َ
4100 سال واتة  لةئَيستاش  بةر  و   دةخايةنَيت 

َ
4100 سال كة  تةواو دةكات  خؤردا 

ي 
َ
وبوونةوةي ثةتايةكي لةناوبةر كة مرؤظايةتي كؤنرتؤل

َ
يك سيناريؤي سةرنجِراكَيشةري بؤ كؤتايي جيهان داناوة وةك: بال

َ
كؤمةل

بؤ ناكرَيت، ِرووداني جةنطَيك كة ضةكي ئةتؤمي تيادا بةكاردَيت يان لةئةنجامي كاركردن لةسةر طؤِريني جينةكان دةشَيت ئةو 
وردة زيندةوةرانة ثةيدا بنب كة بةخَيرايةكي زؤر زياددةكةن، يان ِرووداني تةقينةوةي ئةستَيرةيى، ِرووداني تةقينةوة لةناو 
كونة ِرةشةكان و زيادبووني تيشكة كوذةرةكاني طاماي طةردووني، بةيةكداكَيشاني نةيزةك يان كلكدارَيكي طةورة بةزةويدا و 
َيك لةبوونةوةراني ديكةي دةرةوةي زةوي يان ثَيضةوانةبوونةوةي جةمسةرة موطناتيسييةكاني 

َ
داطريكردني زةوي لةاليةن كؤمةل

زةوي كة دةبَيتةهؤي ِرووداني طؤِرانكاري لةكةشوهةواو ِرووداني بوومةلةرةزة و ثةنطخواردنةوةي طةرمي كة دةبَيتةهؤي ِرووداني 
ِرووداني  و  لةشارةكان  زؤرَيك  نوقمبووني  و  دةرياكان  ئاوي  ئاستي  بةرزبوونةوةي  لَيرةوة  جةمسةرةكان  بةفري   توانةوةي 

طةردةلوولي لةناوبةر.
ي 2009دا 

َ
ي 1983ةوة ناسا ثَيشبيني ئةوةي كردووة كة لةسال

َ
 هةسارةى نيربؤـ ش كة باسدةكرَيت زةوي لةناو دةبات لةسال

ي 2011دا سةرجةم دانيشتواني زةوي دةتوانن ئةو هةسارةية ببينن كة وةك 
َ
لةنزيك هةسارةي زةوييةوة تَيثةِر دةبَيت و لةسال

خؤرَيكي ديكة دةردةكةوَيت، بةنزيكبوونةوةي ئةو هةسارةية لةزةوي، زةوي هَيزي موطناتيسي لةدةست دةدات و بةمةش 
تَيكضوونَيك لةهاوسةنطييةكةيدا ِروودةدات و طةردةلوول و الفاوي بةرفراوان و طؤِرانكاري كتوثِر لةكةشووهةوادا ِروودةدات و 
70%ي دانيشتواني زةوي لةناودةبات. كاتَيكيش خولةكةي تةواو دةكات و نزيك دةبَيتةوة لةزةوي كاردةكاتة سةر جةمسةرَيتي 
و دةبَيتةهؤي ِرووداني تةقينةوةي بَيشومار لةطِركانة هايدرؤجينةكاني سةر ِرووي خؤرو لَيرةوة هةندَيك لةطِركانةكان دةطةنة 
سةر ِرووي زةوي و دةبنة هؤي ِرووداني كارةساتي ذينطةيي طةورة، بةآلم ئةطةر زانستيانةو بةوردي بري لةسيناريؤكاني كؤتايي 
هاتني جيهان بكةينةوة، ئةوا دةبينني زؤريان ناطةنة ئةو ئاستة، بؤنموونة ثةنطخواردنةوةي طةرمي و كاريطةريةكاني دةشَيت 
وبوونةوةي ثةتايةكي 

َ
ببنةهؤي طؤِرانكاري طةورة لةسةر زةوي، بةآلم ناطاتة ئةوةي هةموو جيهان كؤتايي ثَي بَيت، يان بال

جيهاني، ئةطةر كةسَيك لةِرةوتي ثَيشكةوتني زانستي لةبواري ثزيشكي و بايؤلؤذيدا وردبَيتةوة دةبينَيت بةثَيضةوانةوةية مرؤظ 
 بكات كة تائَيستا نةكراون. ئةطةر 

َ
ئومَيدي هةية لةداهاتوودا سةرجةم ئةو نةخؤشيية درَيذخايةن و تَيكضوونة بؤماوةييانة كؤنرِتؤل

لةزنجريةى ئةو ثَيشكةوتن و دؤزينةوةو داهَينانانةي مرؤظ لةسةر هةسارةوي زةويش بةدرَيذايي مرؤظايةتي بِروانني دةطةينة ئةو 
ي مابَيت لةكاتَيكدا 

َ
ي مرؤظ لةوة ثةرةسةندووترة لةئان و ساتَيكدا كؤتايي جيهان ِرابطةيةنَيت كة تةنيا دووسال

َ
دةرئةنجامةي ئةقل

 دةخايةنَيت بةر لةِرووداني هةردياردةيةكي طةردووني.
َ

هةندَيجار ثَيشبيني زاناكاني طةردووناسي بةدةيةهاو بةسةدةها سال

                                                                                                                            سةرنووسةر
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لةذةمي بةيانياندا، ضي بخؤم؟                          
د. ئاسؤ فةوزي سةعيد 
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بةيانيـــان ذةمَيكي طرنط  نانـــي 
و ســـةرةكيية لةسيســـتمي خؤراكي 
كاريطةرييةكي  ضونكـــة  ِرؤذانـــةدا، 
ثؤزةتيظـــي بؤســـةر جةســـتة هةية 
ثَيويســـت  وزةي  و  ِرؤذ  بةدرَيذايـــي 
بؤكاركردني جةســـتة بةطشتي دابني 
دةكات، ئاسايي مرؤظ ضاالكييةكاني 
ِرؤذانةي بةضاوثؤشـــني لةجؤري ئةو 
ئةنجاميان دةدات  كارانـــةي  و  ئةرك 
لةكاتي بةيانييةوة دةست ثَيدةكات و 
لةاليةكي ديكةشةوة بةاليةني كةمةوة 
حةوت بؤ هةشت سةعات بةسةر دوا 
ذةمـــة نانخواردنـــدا تَيثةِريووة واتة 
ة و مَيشـــك و ســـةرجةم 

َ
طةدة بةتال

ثَيويستيان  كؤئةندامةكاني جةســـتة 
بةخؤراكة، هةر لةبةرئةوةية بةيانيان 
تاكاتي خواردنـــي ذةمة ناني نيوةِرؤ 
دَيت ضةنـــد ســـةعاتَيك دةخايةنَيت 
كـــة بةتايبةتـــي لـــةو ســـةعاتانةدا 
مرؤظ ثَيويســـتي بةزؤرترين وزةيةو 
دةستكةوتنيشي تةنيا لةِرَيي خواردني 
ذةمة بةرضاييةكي دروستةوة دةست 
دةكةوَيـــت كـــة وزةي ثَيويســـت بؤ 
لةش دابينبكات هـــاوكات كاريطةري 
وةك  َيت 

َ
جَينةهَيل لةســـةري  خـــراث 

ةوي 
َ
لـــةش و قةل زؤربووني كَيشـــي 

كة هـــؤكاري كاريطةر و يارمةتيدةرن 
تةندروستي  بؤ زنجريةيةك كَيشـــةي 
باو وةك طريانـــي لوولةكاني خوَين و 

.
َ

شةكرة و نةخؤشييةكاني دل
بةيـــــانيـــان  نانـــي  خواردنـــي 
بةثَيضةوانةي ئـــةوةي زؤرَيك بِروايان 
زياددةكات، كَيشي  واية كَيشي لةش 
ِرَيطريـــش  و  لـــةش كةمدةكاتـــةوة 
ينةوةيةكي 

َ
لَيكؤل لةزيادبووني  دةبَيت 

هةزار  دوو  لةســـةر  كـــة  ثزيشـــكي 
ئاشـــكراي  بوو  ئةنجامدرا  هةرزةكار 
كرد خواردني ناني بةيانيان نةك تةنيا 
كو هؤكارَيكي 

َ
كَيش دادةبةزَينَيت, بةل

هاندةريشـــة بؤ ئةنجامداني مةشـــقة 
ناني  كاتَيك  وةرزشـــييةكان، ضونكة 
و  دةبَيت  ضـــاالك  بةيانيان دةخؤيت 
لةو سستي و الوازيية ِرزطارت دةبَيت 
كة لةطةأل لةخةو هةســـتاندا هةستي 
ينةوةية 

َ
ثَيدةكةيت ئةنجامي ئةو لَيكؤل

لةطؤظاري Pediatrics ي ئةمريكييدا 
يةكَيك  كة  تاِّـدج  كاسرين  وبؤوة، 

َ
بال

لةبـــارةي  لةتوَيـــذةرةوةكان  بـــوو 
ِرايطةياند:  ينةوةكـــة 

َ
لَيكؤل ئةنجامي 

كانـــةي بةيانييـــان بـــةر 
َ
ئـــةو خةل

لةدةستثَيكردني كارو ضاالكييةكانيان 
نان دةخؤن، بةدرَيذايي ئةو ِرؤذة بِري 
كةمرت لةخؤراك بةكاردةهَينن، ضونكة 
كاتَيـــك نانـــي بةيانيـــان دةخورَيت 
و  بةرزدةبَيتةوة  ميتاثؤليـــزم  بـــِري 
جةســـتة بةخَيرايي تاوزة ـ ي طةرمي 
زووي  لةكاتَيكـــي  و  دةســـوتَينَيت 
ئـــةو ِرؤذةوة ئـــةم كردارة دةســـت 

ثَيدةكات.
بةآلم ئةمة ئةوة ناطةيةنَيت مرؤظ 
بةيانيـــان هةرضييةك بوو بيخوات بَي 
بةهانةيةي  بـــةو  ئاطادارييةك  هيـــض 
نانـــي بةيانيـــان تـــاوزة-ي طةرمي 
سةرف دةكات، سانجي طؤبتا طةورة 
 CNN ي 

َ
كةنال ثزيشكي  ثةيامنَيراني 

ئةنجامي  ناكرَيـــت  باوةِرةداية  لـــةو 
ينةوةية بَي هيض ورياييةك 

َ
ئـــةم لَيكؤل

ضونكة  جَيبةجَيبكةين،  لةذيانمانـــدا 
بَيتةوة  ثَيضةوانة  ئةنجامةكة  دةشَيت 
ئةطةر هةندَيك خواردني وةك سةندةويج 
و ئيشـــي هةويـــر لةبةرضاييدا خورا، 
لةقازانجي  زياني  بةرضايي  لةمبارةدا 
زياتـــر دةبَيت بةتايبةتـــي لةكاتَيكدا 
بةِرؤن  ةمةندن 

َ
دةول خواردنانةي  ئةو 

يان زةيتة خراثـــةكان و بِري زؤريان 
لةشـــةكر تياداية و ِريشاأل و ثِرؤتيني 
ثَيويست بؤ لةشيان بةبِري كةم تياية، 
يان  بةرضايي  باشرتين  بةِراي سانجي 

بةيانيان  بؤ  نموونةيي  ذةمة خؤراكي 
بريتيية لةشـــريي مامناوةند لةِرووي 
ضةورييةوة لةطةأل بِرَيك طةنم و بِرَيك 
لةطوَيزةمةنييـــةكان و ضةند دةنكَيك 
تـــوو كوثَيـــك شـــةربةتي ثرتةقاأل، 
ثِرؤتيني طونجاوي  ضونكة شـــريةكة 
تَيداية و طوَيزةمةنييةكانيش ثِرؤتيني 
ثَيويســـتيان بؤ دأل تياداية، هةرضي 
تووةكةية دذة ئؤكســـاني تياداية كة 
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ؤكي طةدة كةمدةكاتةوة.
َ
ترشةل

ينةوةيةكي ديكةي هاوشَيوة 
َ
لَيكؤل

ئاشـــكرايكرد ئةو مندآلنةي بةردةوام 
ِرؤذانـــة نان دةخـــؤن بةهةمان ِرَيذة 
لةهاوتاكانيان كة نان ناخؤن تووشي 
ئةم  ئةنجامي  بةثَيـــي  نابن،  ةوي 

َ
قةل

ينةوة ثزيشكيية كة لةِرؤذنامةي 
َ
لَيكؤل

وبؤوة 
َ
بال بةريتانيدا  تةلةطراَّـ  دةيلي 

ي ثَينج 
َ
و لةســـةر ثانزة هـــةزار مندال

ســـاأل ئةنجامدرا بوو، دةركةوت ئةو 
ةويان هةية 

َ
منداآلنـــةي كَيشـــةي قةل

بةبِرَيكـــي زؤر كةمرت نانـــي بةيانيان 
دةخـــؤن وةك لةوانـــةي كـــة بةثَيي 
ئاسايية،  لةشـــيان  كَيشي  تةمةنيان 
ئةوةشـــي  ينةوةكة 

َ
لَيكؤل هةروةهـــا 

و  دايك  منداآلنةي  ئـــةو  ِروونكردةوة 
زياتر  كارناكةن  لـــةدةرةوة  باوكيان 
ةوي دةبـــن وةك لةو 

َ
دووضـــاري قةل

منداآلنـــةي كة باوانييـــان بةيانييان 
دةِرؤن بؤ ســـةر كار، ضونكة ئةمةي 
دواييـــان بةيانيـــان ثَيكـــةوة نـــان 

دةخؤن.
ينــــةوةكـــة ئـــــةوةشـــي 

َ
لَيكؤل

نةشاردةوة كة لةسةدا بيستي منداآلن 
ي ضوون بؤ قوتابخانةوة 

َ
لةيةكةم سال

ةوييـــةوة 
َ
قةل كَيشـــةي  بةدةســـت 

َينن.
َ
دةنال
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ثرؤفيســـؤر هيســـةر جوشي كة 
ينــــةوةكـــةي 

َ
لَيكؤل سةرثةرشـــتي 

ةتـــة بؤ ئةو 
َ
كـــرد هؤكاري ئـــةم حال

نةريتة نادروســـتانة دةطةِرَيتةوة كة 
دةكات  ثةيِرةويـــان  خَيـــزان  ِرؤذانة 
بةيانييان،  نانـــي  نةخواردنـــي  وةك 
طةورةكاندا  بةسةر  ةتيش 

َ
حال هةمان 

هةر  ئاسايي  ضونكة  جَيبةجَيدةبَيت، 
كةســـَيك كة بةيانيان نـــان نةخوات 
زؤر برســـي دةبَيت و نيوةِروان ناضار 
دةبَيت ذةمة خؤراكي ضةور بخوات يان 
تا نيوةِرؤ ثشت بةشرييني ببةستَيت 
هةســـتكردن  كةمكردنـــةوةي  بـــؤ 

بةبرسَيتي.
بؤ ِرَيطةطرتن لةقةَلةوبوون

ينــــةوةكـــة 
َ
لَيكؤل هةرضةنـــدة 

نَيـــوان  ِراســـتةوخؤي  ثةيوةنـــدي 
سســـتمي  ِرَيكخســـتني 

ئاشكرا  كَيشـــي  زيادبووني  و  خؤراك 
نةكـــردووة، بةآلم بؤيـــان دةركةوت 
ثةيوةندييةكـــي ِراســـتةقينة هةيـــة 
لةنَيوان ئاســـتي خوَيندةواري و دايك 
ةوي 

َ
ةكاني، ِرَيذةي قةل

َ
و كَيشي مندال

منداآلن لةنَيو ئةو ذنانةي خوَيندةوار 
و ِرؤشنبرين لةســـةدا سَي تَينةثةِري 
بةبـــةراورد لةطـــةأل ئـــةو ذنانةي كة 
ةوي 

َ
نةخوَينـــدةوارن كة ِرَيـــذةي قةل

ةكانيان دةطاتة لةسةدا شةست، 
َ
مندال

هةروةهـــا ئةو دايـــك و باوكانةي كة 
ةكانيان 

َ
ثةرؤش نني بؤئـــةوةي مندال

ناني بةيانيان بخؤن بةطشتي سيستمي 
خؤراكيان ِرَيكوثَيـــك نيية و خؤراكي 

دروست بةثَيي ثَيويست ناخؤن.
بةيانيان  نانـــي  ســـوودي  وَيِراي 
ِرَيطةطرتن  بـــؤ 

ةوبوونـــي منـــداآلن خواردنـــي 
َ
لةقةل

هؤكارَيكـــي  دروســـت  بةرضايـــي 
كاريطةريشة بؤ بةرزكردنةوةي ئاستي 
خوَيندنييان، ضونكة كاتَيك منداأل تَير 
دةبَيت بةشـــَيوةيةكي باشـــرت طوَي 
دةطرَيـــت و فَيردةبَيـــت و ئارةزووي 
لةطـــةأل  دةبَيـــت  هاوبةشـــيكردني 
ثَيويستة  بةرضايي  مامؤســـتاكةيدا، 
لةخؤبطرَيت  ثَيكهاتةي سةرةكي  سَي 
بِرَيك لةنيشاستة وةك نان يان كَيك يان 
ة لةطةأل شـــري و بةرهةمةكاني 

َ
دانةوَيل

كة هةريةك لةشـــري و ماست و ثةنري 
ةي 

َ
ثَيويســـتة هةبن و لةطـــةأل كؤمةل

بذاردةي ديكة هةية 
َ
ميوة، ثاشان هةل

كة دةكرَيت بـــؤ فرةجؤري خؤراك و 
نانخواردني  ئـــارةزووي  كردنـــةوةي 
بةيانيان لةســـةر سفرة دابنرَيت وةك 
ثَيويســـتةكانةو  هَيلكة كة لةخؤراكة 
يةكَيكة لةثَيكهاتة باشةكاني بةرضايي 
دروست، بةآلم بؤ سةروو بيستءثَينج 
ســـاأل نابَيت هةفتةي لةســـَي هَيلكة 
زياتر بخورَيت ئةوانةش كة كَيشـــةي 
خوَينيان  ي 

َ
كؤليسرتؤل بةرزبوونةوةي 

هةية ئةو بةيانية كة هَيلكة دةخؤن 
خؤراكي  هةندَيك  ثَيويســـتة 
ديكـــة نةخـــؤن بؤنموونة 
ئةو  خـــوارد  هَيلكةت  كة 
يان  مةخؤ،  طؤشت  ِرؤذة 
هَيلكةت  لةبةرضاييدا  كة 

خوارد قةيماغ مةخؤ.
بيبةر بؤ بةيانيان 

نةطونجاوة
ناني  لةِرؤتيني  بؤئةوةي تؤزَيـــك 
بةيانيـــان بطؤِرَيت كـــة زؤرجار تةنيا 
قاثَيك ماســـت يـــان جؤرَيـــك ثةنري 
دانـــراوة، دةتوانيت هَيلكة بةكوآلوي 
يـــان هَيلكـــةو ِرؤن دابنرَيـــت يـــان 
ئامادة  هَيلكـــة  ديكة  بةشـــَيوازَيكي 
بكةيت هةر بؤ دوو هَيلكة يةك كةوضكي 
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زةآلتة ئارد ئةطةر بؤر بَيت باشـــرتة 
دوو كةوضكي زةآلتة شـــريي وشـــك 
لةطةأل كةمَيك خوَي و ثيكن ثاودةردا 
ي 

َ
يان بكةيت و لةتاوةيةكي تيفال

َ
تَيكةل

زةيتون  زةيتي  بةكةوضكَيـــك  تازةدا 
بةرضاييةكـــي خؤش ئامـــادة بكةيت 
لةطةأل ئـــةم هَيلكةيةدا بةهةر جؤرَيك 
ئامادةت كردبَيت بؤ خواردن، خةيار 
و تةماتة و طَيـــزةر و زةيتون دابنَي 
و خوَييان ثَيوة مةكة لةجياتي ئةوة 
ليمؤيةك يـــان ئاوي ليمؤ و كةوضكَيك 
زةيتي زةيتووون بكة بةســـةرياندا و 
ئـــارةزووش دةكرَيت ضةند  بةثَيـــي 
َيـــك مةعدةنووس يـــان نةعنا يان 

َ
ضل

ياندا 
َ
لةطةل ســـثَيناغ  يـــان  ِريحانـــة 

دابنَييت، بةآلم ســـةوزةي ديكة وةك 
كـــةوةر يـــان تةِرةتيزة يـــان بيبةر 
بـــؤ بةيانيان نةطونجـــاوة. هةروةها 
دةكرَيـــت هةفتةي دوو بؤ ســـَي جار 
لةطةأل بةرضاييدا شؤربا يان سوثَيكي 
وةك نيســـك يان برنجـــي وردكراو و 
طَيـــزةر ئامادة بكةيـــت، هةر لةطةأل 
ئارةزووي  هةندَيـــك كةس  بةرضاييدا 
تاعني يان ِراشـــي و دؤشاوي خورما 
دةكـــةن ئةمانة بةهـــاي خؤراكييان 
لةبةرئةوةي  هةية  سوودييان  بةرزة، 
دروستكردنييان  سةرةكي  ثَيكهاتةي 
زيادةِرؤيي  نابَيـــت  بةآلم  ِرووةكيية، 
بكرَيت لةخواردنييان لةبةر كَيشـــةي 
ةمةندن بةِرؤني 

َ
ةوي، ضونكة دةول

َ
قةل

ِرووةكي و بِرَيكي زؤر لةشـــةكر.
لةهةندَيك شوَينيش ثاقلةي كوآلو 
يان شـــَيلمي كوآلو لةطةأل بةرضاييدا 
دادةنرَيـــت كـــة ئةمانيش ســـوودي 
خواردني  هةروةهـــا  هةيـــة،  خؤيان 
بةكارهَيناني  يـــان  بةتةنيا  كونجـــي 
لةدروســـتكردني نـــان و ســـةموندا 
َيـــك ماددةي 

َ
زؤر بةســـوودة و كؤمةل

خؤراكـــي طرنطي تَيداية كـــة يةكَيك 

دواخســـتني  لةكاريطةرييةكـــــانـــي 
توانـــاي  بةهَيزكردنـــي  ثريبـــوون و 

سَيكسي ثياوة.
شري خواردنةوةيةكي ثَيويست

شـــري بةخؤراكَيكـــي تَيروتـــةواو 
لةثِرؤتني  هةريةك  ضونكة  دادةنرَيت، 
و ضةوري و شةكري شري و كانزاكاني 
ظيتامينةكان،  زؤربةي  لةطةأل  تياداية 
دةســـتكةوتني  بـــؤ  ناكرَيت  بـــةآلم 
ظيتامينةكان ثشت بةشري ببةسرتَيت، 
ضونكة بةطةرمـــي ظيتامينةكان لةناو 
دةضن واباشة بؤ منداآلني بضووك كة 
َينن يان شريي 

َ
شريي تةِريان بؤ دةكول

ئاوي  بةبةردةوام  ثَيدةدةن  وشكيان 
ةمةندة 

َ
دةول كـــة  ثَيبدرَيت  ميوةيان 

بةظيتامينةكان تا طةشـــة بةدروستي 
دذي  بةرطرييـــان  و  بةِرَيوةبضَيـــت 

تووشبووني نةخؤشـــييةكان هةبَيت.
شـــايةني باســـة هةرضةندة شري 
بـــةردةوام و بةدرَيذايـــي وةرزةكان 
ثَيويســـتة بخورَيتـــةوة، بةآلم ئةطةر 
نةتتواني خواردنةوةي شـــري بكةيت 
بةبةشَيك لةبةرنامةي خؤراكيت، ئةوا 
بةاليةني كةمـــةوة لةوةرزي ثايزةوة 
تا كؤتايي زستان بيخؤرةوة، ضونكة 
ثةرداخَيـــك  خواردنـــةوةي  ِرؤذانـــة 
بـــؤ دوو ثةرداخ شـــري بةرطري لةش 
دذي نةخؤشـــييةكاني زســـتان وةك 
ســـةرمابوون و هةآلمةت و ئةنفلؤنزا، 
بةهَيز دةكات تةنانةت لةو بارانةشدا 
ئةطةر تووش بيت بةســـووكي تووش 
ئةطةر  زوو ضاكدةبيتةوة  و  دةبيـــت 
بةاليةني كةمةوة سَي مانط بةردةوام 

ِرؤذانة شـــريت خواردبَيتةوة.
ئاطـــات لةجؤري ئةو شـــرية بَيت 
كـــة دةيكِريـــت لـــةِرووي مَيـــذووي 
بةســـةرضووني و جؤرةكـــةي جؤري 
باش بَيت، ضونكة هةندَيجار شـــريي 
وشك ســـاختةي تَيدا دةكرَيت لةِرَيي 

تَيكةأل كردني مـــاددةي ديكةي وةك 
نيشاستة، ئارد، جيالتني، يان هةندَيك 
ماددةي ِرةنطداري وةك دكســـتورين 
واتة شـــةكري ســـووتاو يان ماددةي 
كاالنوتو  وةك  دةستكردي  ِرةنطداري 
تَيدةكةن كة زياني نيية، بةآلم ئةطةر 
بؤيةكاني ئةنيلني بةكاربَيت ئةوا زؤر 
نابَيت  و  ذةهراويية  ضونكـــة  خراثة، 
بةهيـــض شـــَيوةيةك و بةهيـــض بِرَيك 
بةكاربَيت وَيِراي بةكارهَيناني هةندَيك 
بيكاربؤناتي  وةك  ثارَيزةري  ماددةي 
دهني 

َ
سؤديؤم يان بؤركس يان فؤرمال

يـــان ترشـــي سلســـيك كـــة اليةنة 
تةندروســـتييةكاني سةرجةم وآلتاني 
دنيـــا قةدةغةيان كـــردووة، ضونكة 
مةترسي هةية بؤ ســـةر تةندروستي 

مرؤظ.
بؤ ئةوةي خوادنةوةي شري بكةيت 
بدة 

َ
بةبةشـــَيك لةنةريتي ِرؤذانة هةول

كاتَيكي تايبةتي بؤ خواردنةوةي شري 
ديـــاري بكةيت كة مـــةرج نيية تةنيا 
بةيانيـــان بَيت و لةطـــةأل بةرضاييدا، 
َين ئةطةر 

َ
ضونكـــة زؤر كةس هةن دةل

ثةرداخَيك شـــري بخؤينـــةوة، هيضي 
ديكةمـــان بـــؤ ناخورَيـــت، دةكرَيت 
شـــةوان بـــةر لةخةوتـــن ثةرداخَيك 
يةك  لةجياتي شةكر  بخؤيتةوةو  شري 
يان كة  تَيبكةيت،  كةوضك هةنطويني 
دةستيت و ئةطةر 

َ
بةيانيان لةخةو هةل

كاتت هةبوو بةشـــَينةيي نان بخؤيت 
بخؤرةوة،  شـــري  ثةرداخَيك  سةرةتا 
بةآلم لةم كاتةدا ثَيويســـتة ثةرداخة 
شريةكة كةم كةم بخؤيتةوة، ضونكة 
ؤكي 

َ
ة و بةكاريطةري ترشةل

َ
طةدة بةتال

ِراســـتةوخؤ شـــريةكة تؤثةأل  طةدة 
هةندَيك كةس  لةوانةيـــة  و  دةبَيـــت 
هةست بكةن طةدةيان قورس دةبَيت، 
ســـةرباري ئةم دوو ثةرداخة شـــرية 
كة ئةطـــةر بكرَيت هـــةردوو جارةكة 
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بخورَيتةوة دةتوانيت بؤئةوةي ِرؤذانة 
لةشـــري دةستبكةوَيت  ثَيويست  بِري 
بةيانيان لةجياتـــي ئةوةي قاوةكةت 
بةئـــاو بطريتةوة، بةشـــري بيطرةوة، 
هةروةها شري لةكَيك و ئيشي هةوير و 
ئامادةكردني نان و سةموندا بةكاربَينة 
و كاتَيك شـــؤرباي سثيش وةك ذةمة 
خواردنَيكي سووك بؤ ئَيواران يان وةك 
بةشَيك لةو خؤراكانة ئامادةكةيت كة 
ثَيش ذةمة نان خواردني ســـةرةكي 
شري  ديسانةوة  دةكرَيت  ثَيشـــكةش 
بةكاربَينـــة لةجياتي كرَيمي ســـثي، 
ضونكة شـــريةكة وةك كرَيمةكة تامي 
زياني  ئةوةندة  بةآلم  دةكات،  خؤش 
كو بةهاي خؤراكي شؤرباكة 

َ
نيية، بةل

بةرزدةكاتـــةوة،  ســـووثةكة  يـــان 
و  ســـاس  لةئامادةكردني  دةكرَيـــت 
هةندَيـــك ســـووكة خؤراكـــي ديكةدا 
لةنَيوان  بةكاربَينيت،  شري  ديسانةوة 
بةبرســـَيتي  هةســـت  كة  ذةمةكاندا 
ســـارد  شـــريي  ثةرداخَيك  دةكةيت 
لةطةأل ثارضةيةك ســـةمون يان ناني 
َيت 

َ
بؤر يان ناني جؤ برســـَيتيت ناهَيل

و كاريش ناكاتة ســـةر ذةمة خواردنة 
ســـةرةكييةكةت يان دةكرَيت كوثَيك 
ماســـت لةجياتي شريةكة بخؤيت، بؤ 

شري  ثةرداخَيك  دةتوانيت  منداآلنيش 
بَينيت و كؤكؤثةســـي بـــؤ تَيبكةيت 
كـــة بريتيية لةثارضـــةي يان وردةي 
برنـــج يان طةنمةشـــامي داثؤشـــراو 
خؤراكي  بةهايةكـــي  بةشـــوكوالتةو 
بـــةرزي هةيـــة و دةكرَيـــت منداآلن 
لةكاتـــي ســـةعيكردندا ِرؤذي دوو بؤ 
سَي جار ئةمة بخؤن، يان شريي سارد 
ئاوي ميوة يان مؤزَيك ورد ورد بكةيت 
ـــي بكةيت يان لةطـــةأل كةمَيك 

َ
تَيكةل

شوكوالتةدا بيخؤنةوة، نةك هةر منداأل 
و هةرزةكاران طةورةكانيش دةتوانن 
شري و شـــوكوآلتة ثَيكةوة بخؤنةوة 
يةكَيك  وةك  بةتةنيا  شـــوكوآلتة  يان 
دةتوانيت  بةرضايي  لةثَيكهاتةكانـــي 
لةناو  بةكارَبنيت كة  ئةو شوكوالتةية 
شوشةداية و بةكةوضك دةردةهَينرَيت 
بؤ بةرضايي بةيانيان و ثارضةيةك ناني 
توست يان سةموون بَينة و كةوضكَيك 
تا جؤري شـــوكوآلتةكة  شـــوكوالتة 
تؤخرت بَيت سوودي زياترة، بةدةمي 
بكةرةوة و 

َ
ضةقؤيةك بةســـةرياندا بال

ثارضةيةكي ديكة توست يان سةموون 
بخةرة سةري، بؤية شوكوالتةي تؤخ 
باشـــرتة، ضونكة ئاماذةية بؤئةوةي 
نةكراوة  تَيكـــةأل  لةطةأل شـــريدا  كة 

واتة خةســـتييةكةي بةهؤي شريةوة 
ِرووننةكراوةتـــةوة، ئةم شـــوكوالتة 
تؤخة بؤ سوِري خوَين زؤر بةسوودة و 
دأل و بؤرييةكاني لةنةخؤشي و كَيشة 
باوةكان دةثارَيزَيت، ضونكة يارمةتي 
دةدات  خوَينبةرةكان  خاوبوونةوةي 
تا بةئاســـاني خوَينييان ثيادا بِروات، 
هؤكاري ئةمةش بؤئةوة دةطةِرَيتةوة 
بةماددةي فالظؤنيد  تؤخ  شوكوآلتةي 
بـــؤ  كاردةكات  كـــة  ةمةنـــدة 

َ
دةول

فراوانكردني لولةكاني خوَين و ِرَيذةي 
ئؤكســـان لةخوَينـــدا دادةبةزَينَيت و 
ســـتي 

َ
بةمةش جةســـتة زياتر بةرهةل

تَيكضووني خانةكان  زيان ثَيكةوتن و 
خؤمان  واباشـــة  لةبةرئةوة  دةكات، 
ِرابهَينني بةدةر لةخواردني شوكوآلتة 
لةطـــةأل بةرضاييـــدا، ِرؤذانـــة كاتَيك 
دةكةين  خواردني شرييني  ئارةزووي 
لةجياتـــي خواردنـــي ثاقـــالوة يان 
برمةيةكي شـــريين و ثـــِر لةضةوري 
زةرةرمةند ضةنـــد ثارضةيةكي بضوك 
لةشـــوكوالتةيةكي تؤخ بخؤين، بةآلم 
ناكرَيـــت لةخواردنيـــدا زيادةِرؤيـــي 
نيايي كَيشـــةي 

َ
بكةيـــن، ضونكة بةدل

ةويمان بؤ دروســـت دةكات و بِري 
َ
قةل

كاريطةري  زامنـــي  كة  ِرَيطةثَيـــدراو 
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باشـــمان بؤ دةكات و زياني نابَيت بؤ 
سةركَيشمان تةنيا دة بؤ ثانزة طرامة 
لةِرؤذَيكدا، بةهةمان شـــَيوة هةريةكة 
لةطوَيز و بادةم و بوندق و فســـتق و 
هةنطوينيش ئةطةر بةبِري زؤر خوران 
لةطةأل ئةوةشـــدا كة ســـوودةكانيان 
زؤرن، بةآلم دووضاري كَيش زؤريشمان 

دةكةن.
بِرَيك  دةســـتكةوتني  بـــؤ  هـــةر 
شـــرييني ئةطةر لةوانـــة بوويت حةز 
لةشـــرييني كـــرد دةتوانيـــت دواي 
بةرضايـــي دوو بؤ ســـَي دةنك خورما 
لةدةســـتثَيكردني  بـــةر  يان  بخؤيت 
بةرضايي واتة بةســـكي ناشـــتا هةر 
بةسوودة بةتايبةتي بؤ ئةو كةسانةي 
كَيشةي جطةريان هةية، ضونكة جطةر 
بةهَيـــز دةكات و مـــاددةي خؤراكي 
باش بةجةســـتة دةبةخشـــَيت و ئةو 
كةسانةش كة كرمييان هةية هةر بةو 
شَيوةية بيخؤن سوودي لَيوةردةطرن 
و لةماوةيةكي كةمدا ئةو كرمانة فِرَي 

دةدةن.
خورما هةر جؤرَيكي بَيت

خورمـــا هةر جؤرَيكـــي بَيت هةر 
بةســـوودة بةتـــةِري و تازةيي بَيت 
يان لةجـــؤري خورماي وشـــك بَيت، 

 C و B2 و B1 و A ثـــِرة لةظيتامـــني
و كانزاكاني وةك ئاســـن و فؤســـفؤر 
و ثؤتاســـيؤم و طؤطـــرد و مةنطةنيز 
و كالســـيؤم و مةطنسيؤم و كلؤرين، 
هةروةهـــا دةركةوتـــووة ثارَيزطاري 
لةتـــةِري و بـــِري ضاو و بريســـكة و 
َيت ضاو 

َ
شةوقي ناو ضاو دةكات و نايةل

بووني 
َ
دا بضَيـــت و ِرَيطرة لةلَيل

َ
بةقوول

بينايي، ضونكـــة تواناي بينني بةهَيز 
بيستن، خورما  تواناي  وَيِراي  دةكات 
مَيشـــك هَيـــور دةكاتـــةوة و مرؤظ 
نائارامي  و  ةِراوكَي 

َ
بةدل لةهةستكردن 

ِرزطاردةكات و ِرذَيني دةرةقي ضاالك 
دةكات و لوولةكانـــي خوَيـــن نـــةرم 
ةكانيش تةِر دةكاتةوة 

َ
دةكات، ِريخؤل

و جطةر و طورضيلة خاوَين دةكاتةوة، 
لةوةرزي زستانيشدا بؤ ئةو كةسانةي 
غةميان 

َ
كة تووشـــي كؤكة بوون و بةل

هةية و بةدةست هةوي سةرسنطةوة 
دةنكَيك  َينـــن دةتوانن ضةنـــد 

َ
دةنال

خورمـــا بكةنة ئـــاوةوة و دوايي ئةو 
ئاوة بخؤنـــةوة ئةم ِرَيطايـــة بؤ ئةو 
بةردي طورضيلة  كة  باشة  كةسانةش 
و زراويان هةية و ئةوانةش كة تووشي 
مايةســـريي بوون وَيـــِراي كاريطةري 
خورما بؤ ســـةر ضاالككردني تواناي 

سَيكسي.
 ئةوةشـــدا كة خؤي 

َ
شـــري لةطةل

بةرضايي  لةثَيكهاتةكانـــي  يةكَيكـــة 
دروست هاوكات زؤرَيك لةثَيكهاتةكاني 
لةشـــري  هةر  بةرضاييـــش  ديكـــةي 
جؤرةكانـــي  وةك  دروســـتدةكرَين 
ثةنري و ماست و قةيماغ و كةرة، كة 
َيك ماددةي 

َ
ئةمانة هةموويـــان كؤمةل

زؤريـــان تَيدايـــة و لةش ســـووديان 
لَيوةردةطرَيـــت يةكَيك لـــةو ماددانة 
كالســـيؤمة كة زؤرجـــار وا دةزانني 
طرنطي كالسيؤم تةنيا بؤ تةندروستي 
ئَيســـكةكانة  بةهَيزبوونـــي  و  ددان 
كة ئـــةم دووانة طومانـــي تَيدا نيية، 
ي ديكة 

َ
بةآلم كالســـيؤم ضةندةها ِرؤل

لةجةستةدا دةبينَيت وةك كاريطةري 
بؤ سةر كرداري طةشةكردني دروست 
ةي 

َ
لةمنداأل و هةرزةكاردا هةروةها جول

ماسولكة و دةمارةكان باش دةكات و 
لةطواســـتنةوةي  دةبَيت  يارمةتيدةر 
و  دةمـــارةكان  وةآلمــدانـــةوةي 
دةمار،  كؤئةندامي  هَيوركردنـــةوةي 
ستيكردني 

َ
لةبةرهةل ي 

َ
ِرؤل ســـةرباري 

لةمةيينـــي خوَيـــن و هةســـت كردن 
ةِراوكَي و خةوزِران و 

َ
بةخةمؤكي و دل

كاريطةريشي هةية بؤ سةر كرذبووني 
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ئةمانةشةوة  لةسةروو  ماسولكةكان، 
دروســـتي  لةثاراســـتني  كالســـيؤم 

ثةردةي خانةكاندا زؤر طرنطة. 
ينةوةيةكيش ئةوةيان 

َ
ضةند لَيكؤل

ســـةِّـاندووة كالســـيؤم يارمةتيدةر 
دةبَيت لةضارةسةركردني ناهاوسةنطي 
ؤن، لةبةر هةموو ئةمانة ثَيويستة 

َ
كؤل

ةية نةكةين كة 
َ
كار بةو تَيِروانينة هةل

ثَيي واية شـــري تةنيا بؤ منداأل و ذنان 
ثَيويســـتة، ضونكة خواردنةوةي شري 
بؤ هةموو ئةنداماني خَيزان ثَيويستة 
طشتي  تةندروســـتي  ثاراســـتني  بؤ 
م 

َ
بةال جةســـتةو طةشةي دروســـت، 

ي لةوة ناكرَيـــت ذن هةردةبَيت 
َ
نكول

ِرؤذانة  نابَيـــت  بةبِري ثَيويســـت كة 
لةســـَي ثةرداخ كةمرت بَيت بخواتةوة 
تا كاليسيؤم بةبِري باش خةزن بكات 
 

َ
و لةتةمةني نائومَيديدا تووشي فشةل

ةتَيكي 
َ
بووني ئَيســـك نةبَيت كـــة حال

باوة لـــةو تةمةنـــةدا و بةبضوكرتين 
زةبر يان الربوونةوةي قاض تووشـــي 

درزبردني ئَيسك دةبن.
هةموو جؤرةكاني ثةنري

ثةنـــري  جؤرةكانـــي  هةمـــوو 
زؤر  و  دةخـــورَيـــن  لةبةرضاييـــدا 
بةسووديشـــن، دةتوانيـــت بةثَيـــي 
ئـــارةزووي خـــؤت ضةنـــد جؤرَيـــك 
بذَيريت وا باشة بةاليةني كةمةوة 

َ
هةل

دوو بؤ سَي جؤر ثةنري لةبةفرطرةكةدا 
ِرؤذانة خواردني يةك  هةبَيت، ضونكة 
جؤر ثةنري تووشـــي بَيزاريت دةكات، 
بةآلم نابَيت جؤري ثةنريةكة لةِرووي 
بكةين،  فةرامؤش  ضةورييـــةوة  بِري 
ضونكة بةثَيي تةندروســـتي طشـــتي 
طؤِرانـــكاري  ثَيويســـتة  تةمـــةن  و 
ثةنريةكاندا  جـــؤري  بذاردنـــي 

َ
لةهةل

بكةين هةمان تَيبينيش بةسةر هةريةك 
لةشريو ماستدا هاوجَي دةبن، واباشة 
هةريةك لةم ســـَي بةرضايية بةجؤري 

جياواز هةبن، ضونكة ناكرَيت باوكَيكي 
ي 

َ
ثةنجا ســـاأل كة كَيشةي كؤليسرتؤل

دا كة 
َ
َيكي دة ســـال

َ
هةية لةطةأل مندال

يةك  خَيراداية  طةشةكردني  لةقؤناغي 
جؤر ثةنري يان شري يان ماست بخؤن، 
 

َ
بةطشتي بؤ تةمةني سةروو سي سال

ئةطةر كَيشةي تةندروستي نةبوو شري 
و بةرهةمةكاني لةجؤري كةم ضةوري 
بذَيرَيت و بؤ ئةوانةش كة كَيشةي 

َ
هةل

تةندروستيان هةية شريي بَي ضةوري، 
بةآلم بؤ منداأل و هةرزةكار شريي ثِر 

ضةوري.
كـــة  ضةورييـــةي  ئـــةو  بـــِري 
جـــؤري  بةثَيـــي  لةثةنرييشـــداية 
ئةو شـــريةي كـــة ثةنريةكـــةي لَي 
دروســـتكراوة دةطؤِرَيت ئايا لةشريي 
ثـــِر ضةوري يـــان كةم ضـــةوري يان 
بـــَي ضةوري دروســـتكراوة بؤنموونة 
ثةنريَيك لةشـــريي بزن دروستكرابَيت 
لةهةر 30 طرامَيك، ضوار طرام ضةوري 
تَيدايـــة لةكاتَيكـــدا ثةنـــريي جؤري 
مؤزرَيـــال هـــةر 30 طرام، شـــةش بؤ 
حةوت طرام ضةوري تَيداية و ثةنريي 
جؤري ضيدةر لةهـــةر 30 طرام، 10 
طـــرام ضةوري تَيدايـــة لةكاتَيكدا 30 
طرام لةقةيماغ، 7 بؤ 8 طرام لةضةوري 
تَيداية و بِري كوثَيك لةماست 8 طرام 

لةضةوري تَيداية.
ميوة، كاميان  باشــن 

خواردني ميـــوة يان داناني ضةند 
جؤرَيـــك ميـــوة لةطـــةأل بةرضاييداو 
خواردنـــي  لــــةســـةر  خؤِراهَينـــان 
بةاليةنـــي كةمةوة ِرؤذانـــة دوو جؤر 
ميوة ســـوودَيكي زؤري هةية بؤسةر 
تةندروستي طشـــتي، زؤرجار طوَيمان 
َين بةيانيان 

َ
لَيبووة هةندَيك كةس دةل

برسيمان  زؤر  بةآلم  دةخؤين،  نانيش 
َين ئةطةر ناني بةياني 

َ
دةبَيت يان دةل

بخؤين زياتر لةثَيش نيوةِرؤدا هةست 

بةبرســـَيتي دةكةين هـــؤكاري ئةمة 
بؤئةوة دةطةِرَيتـــةوة لةكاتي لةخةو 
هةســـتاندا ئاستي شـــةكر لةخوَيندا 
ئاســـايي  بةرضاييةكي  كـــة  جَيطرية 
تةنيا  كاتَيـــك  بةتايبةتي  دةخؤيـــن 
كاربؤهيـــدارات دةخؤين يـــان نان و 
ماســـتَيك بةزؤر دةخؤين، ثةنكرياس 
 دةنَيت بةئةنسؤلينةوة بؤئةوةي 

َ
ثال

بـــؤ دابةزاندنـــي شـــةكر كاربكات و 
تَيكدةضَيت،  هاوســـةنطي  بةمـــةش 
ئَيمـــة خؤراكي  لةبنةِرةتدا  ضونكـــة 
باشـــمان نةخـــواردووة و لةمكاتةدا 
هةســـت بةهيالكي و شـــةكةتييةكي 
زؤر و برسَيتي دةكةين، بةآلم ئةطةر 
دوو جؤري  بةرضايدا  لةطةأل  بةيانيان 
ميوة بخؤيت، بؤنموونة وةك ســـَيو و 
َيـــك ئةوا ئةو ِريشـــاآلنةي كة 

َ
ثرتةقال

لـــةو دوو ميوةيةدان ِرَيطردةبن لةزوو 
دةتوانيت  بةبرســـَيتي  هةســـتكردن 
دةســـتيت 

َ
هةل لةخةو  كـــة  بةيانيان 

دةقيقة  بيست  يان  لةدواي ضارةكَيك 
لةخواردنةوةي ئاوي بةيانيان كة زؤر 
ثَيويستة و هةندَيك كةس نايخؤنةوة، 
َيـــك يـــان هةر هيـــض نةبَيت 

َ
ثرتةقال

اللةنطييةكـــي طـــةورة يـــان دوواني 
بضووك بخؤيت ثاشان بةدواي ضارةك 
يان بيســـت دةقيقةي ديكةدا بةثَيي 
لةبةردةمتداية  بةيانيـــان  ئةوكاتةي 
ِرؤذانةت  بةكاري  بةرلةوةي دةســـت 
بكةيـــت يان بِرؤيتة ســـةر كارةكةت 
نانـــي بةيانيـــت بخؤيـــت و بةدوايدا 
سَيوَيك بخؤيت ئةطةر ِراستةوخؤ ثَيت 
نةخـــورا دواي دة دةقيقة يان بةدةم 
ِرَيطـــاوة يان لةنـــاو ئؤتؤمبَيلةكةتدا 
ســـَيوةكةت هـــةر تةواو بكـــة و زؤر 
بةسووديشـــة ئةطـــةر ســـَيو بةقةث 
بخورَيـــت، ضونكـــة ددان و ثووكـــت 
بةهَيزدةكةن وَيِراي سوودة زؤرةكاني 
ينةوة زانســـتييةكان 

َ
ديكةي كة لَيكؤل



13زانستى سةردةم 41 13زانستى سةردةم 41

ســـةِّـاندووة  ئةوةيان  نيايـــي 
َ
بةدل

ِرؤذانـــة خواردنـــي ســـَيوَيك لـــةزؤر 
دةثارَيزَيت،  مةترسيدارمان  نةخؤشي 
ةكاني 

َ
ضونكة سَيو بِرَيكي زؤر لةِريشال

تَيداية و ِرَيطر دةبَيت لةتووشـــبوون 
دأل  نةخؤشييةكاني  و  بةشـــَيرثةنجة 
سةرباري ئةمانة سَيو سيماي ثريبوون 
ةت و ناوةوةي جةســـتةش دوا 

َ
لةِروال

ناكةيت  دةخات، ئيدي بؤضي ســـَيو 
سيستمي  بذاردةكاني 

َ
لةهةل بةيةكَيك 

لةِرةنطي  بةضاوثؤشـــني  خؤراكيـــت 
سَيوةكة ئايا سةوزة يان زةردة يان 
ســـوور و هةر قةبارةيةكـــي هةية و 
هةر جؤرة ســـَيوَيكة، هةر سَيوَيك كة 
كَيشي سةدو بيست طرام بَيت شةست 
بؤ حةفتا تاوزةـ ي طةرمي تياداية و 

ِرؤذانة تا سَي سَيويش ئاسايية.
ي ســـَيو 

َ
زؤرجار دةربارةي  توَيكل

ةكةي لَي 
َ
ثرســـيار دةكرَيت ئايا توَيكل

ةوة باشـــرتة؟ 
َ
بكةمةوة يان بةتوَيكل

ةوة 
َ
بَيطومـــان ســـَيو نـــةك بةتوَيكل

ةكةي 
َ
كو ئةطـــةر توَيكل

َ
باشـــرتة، بةل

لَي بكةيتةوة ئةوا لةبةشـــَيكي زؤري 
ســـوودي ســـَيو بَيبـــةش دةبيـــت، 
حةفتاو  لةسةدا  دةركةوتووة  ضونكة 
ثَينجي ِريشاأل و ماددة دذة ئؤكسان 
ـــي 

َ
لةتوَيكل ظيتوكيمياييـــةكان  و 

دةرةوةيـــدا هةن و كة ئـــةو ماددانة 
ي كاريطةرو ســـةرةكي لةسوودي 

َ
ِرؤل

طةورةي سَيو دةبينن.
و  لةســـَيو  جطـــة  لةبةرضاييـــدا 
ديكةي  جؤرةكاني  هةمـــوو  ثرتةقاأل 
ةوة و 

َ
لةمال بةثَيـــي بوونيـــان  ميوة 

بةثَيي وةرزةكان بةسوودن لةناوياندا 
شليك زؤر باشة لةطةأل مؤز بةتايبةتي 
ئةمـــةي دووةميـــان بـــؤ منـــداأل و 
هةرزةكاران، هةرضةندة بؤ طةورةش 
هيض زيانَيكـــي نيية، هةروةها كَيويي 
و طَيزةر و تـــرَي بةتايبةتي ترَي هةر 

لةذماردن  سوودةكاني  بَيت  جؤرَيكي 
نايةن ئةطةر توانيت ِرؤذانة بِرَيك ترَي 
بخؤيـــت ئةوا زامنـــي تازةكردنةوةي 
خانةكاني لـــةش دةكةيت، دةتوانيت 
لةكاتي نةبوونيدا مَيوذ يان بةشَيوةي 
بيخؤيت،  شـــةراب  يـــان  شـــةربةت 
بـــةآلم بةطشـــتي ناكرَيـــت خواردني 
لةوآلتة  تةنانةت  بكرَيـــت،  فةرامؤش 
ئةمريـــكا  وةك  ثَيشـــكةوتووةكاني 
كراوة بةجؤرَيك لةكةثســـول بَي هيض 
ماددةيةكي كيميايـــي و ِرؤذانة وةك 
ثَيويستييةك بةكاريدةهَينن بةتايبةتي 
ئةو كةســـانةي كة لةبةر هةر هؤيةك 

بَيت ناتوانن ترَي بخؤن.
ئةطةر لـــةو كةســـانةي كة حةز 
بةرضاييدا  لةطةأل  دةكةيت  بةشرييني 
ئـــةوا هةنطويـــن و جؤرةكاني مرةبا 
لةجياتي  دابنـــَي  بةرضاييدا  لةطـــةأل 
شـــرييني يان ئيشي هةوير بةتايبةتي 
ئةوانـــةي كة لةبازاِردا دةفرؤشـــرَين 
يانـــدا ئةطةر حـــةز لةهةنجريي 

َ
لةطةل

شـــريين دةكةيت ئةوا زؤر بةسوودة 
و لةزستانيشـــدا دةتوانيت هةنجريي 
ةمةندة 

َ
وشـــك بخؤيت كـــة زؤر دةول

َيـــك مـــاددةي بةســـوود بؤ 
َ
بةكؤمةل

جةستةو تةندروستي.
خواردنـــةوةي ئاوي ميوةش واتة 
دروست كردني شـــةربةت بةدةستي 
خؤت هةر بةسوودة بةتايبةتي ئةطةر 
ميوةكةت هةمووي كرد بةشـــةربةت 
لةئامَيـــري كارةباييدا، بـــةآلم كاتَيك 
تةنيـــا ئـــاوي ميوةكـــة بةدةســـت 
دةطوشـــيت ئةوا لةبةشـــَيك ماددةي 

ةكاني بَيبةش دةبَيت.
َ
وةك ِريشـــال

ئةو كةسانةي قةَلةون
ييةوة 

َ
لـــةدواي تةمةني ضل ســـال

مرؤظ دووضـــاري هةندَيك كَيشـــةي 
تةندروســـتي دةبَيت كـــة ثةيوةندي 
خؤراكي  بةسيستمي  ِراســـتةوخؤيان 

ييةوة 
َ
ئةو كةسةوة هةية هةر لةمندال

تا ئـــةو تةمةنة، ئاســـايي ئةو ذةمة 
خؤراكانةي دةيانخؤين بةناني بةيانيان 
دةســـت ثَيدةكات كة نادروستي ئةم 
ذةمـــة يـــان فةرامؤشـــكردني دواتر 
ي بةرةو ذوور زةبري 

َ
لةتةمةني ضل سال

دةدةن،  لةتةندروســـتيمان  كاريطةر 
ةون ناني 

َ
بؤنموونة ئةو كةسانةي قةل

بةيانيان ثشتطوَي دةخةن بةبةهانةي 
ـــةوي يـــان ِريجيم كردنـــةوة كة 

َ
قةل

ةيةكـــي طةورةية، ضونكة 
َ
ئةمـــة هةل

بةيانيان  ناني  ئةطةر  ئاسايي كةسَيك 
نةخوات واتة نزيكةي 15-13 سةعات 
يدا 

َ
تَيدةثةِرَيت بةســـةر طةدةي بةتال

كاتَيك ناني نيوةِرؤ دةخوات بَيطومان 
ناضار دةبَيت زياتر بخوات و هةســـت 
تَيرنابَيـــت، هةندَيك  دةكات بةهيـــض 
كةسيش كة بةبةهانةي نةبووني كات 
يان نةبوونـــي ئارةزوويـــان بؤ ناني 
بةيانييان ئةم ذةمة طرنطة فةرامؤش 
دةكةن تادةطةنـــة كاتي نانخواردني 
 و شـــرييني 

َ
نيـــوةِرؤ جؤرةها نوقول

و بســـكيت و ســـاردي و شـــةربةتي 
دةســـتكرد دةخؤنةوة كة طشـــتيان 
بؤســـةر  هةية  خراثيان  كاريطـــةري 
تةندروســـتي و زؤريان كَيشـــي لةش 
زياد دةكـــةن واتة تةنيا بؤماوةيةكي 
ن ئةطةرنا 

َ
كاتي هةستي برسَيتي ناهَيل

هيض ســـوودَيكي خؤراكي بةجةســـتة 
نابةخشن.

بةيانيان  هةن  كةســـيش  هةندَيك 
 يـــان ضايةكي 

َ
تةنيـــا قاوةيةكي تال

ئةمةش  كـــةم شـــةكر دةخؤنـــةوة 
دروست نيية، ضونكة ئةو كافايينةي 
تياياندايـــة ِرَيطة دةطرَيـــت لةمذيني 
كاليســـيؤم لةاليـــةن جةســـتةوة و 
ئـــةم كاريطةرييةي ضـــاو و قاوة بؤ 
لةِرؤذةكةدا  ديكـــة  كاتةكاني  هةموو 
هـــةر ِراســـتةو نابَيـــت زيادةِرؤيـــي 
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دةتوانيت  بكرَيت،  لةخواردنةوةياندا 
ضـــاي ســـةوز بخؤيتةوة كـــة ِرؤذي 
ضوار بؤ ثَينج كـــوث ِرَيطةي ثَيدراوة 
دادةنرَيت  خواردنةوة  بةباشـــرتين  و 
و هؤكارَيكـــي باشيشـــة بؤدابةزيني 
كَيش و توانةوةي ضةوري و ئاســـتي 
و  دادةبةزَينَيت  لةخوَيندا   

َ
كؤليسرتؤل

 و دةماخ 
َ

ثارَيزطاري لةتةندروستي دل
تـــة 

َ
بةجةل لةتووشـــبوون  و  دةكات 

دةيانثارَيزَيت و تةنانةت هةندَيك ِراي 
نؤشداري ثَييان واية هةمان كاريطةري 
م ناكرَيت واز 

َ
ئيســـثريني هةية، بـــةال

لةخواردنـــي ئيســـثرين بَينيت ئةطةر 
ثزيشـــك بؤي داناويـــت و تةنيا ضاي 
ســـةوز بخؤيتةوة بؤئةو مةبةســـتة، 

دةكرَيت هةردووكيان بكةيت.
ئةطـــةر بتوانني هةرهيـــض نةبَيت 
بةيانيـــان لةجياتـــي ضاي ئاســـايي 
ئـــةوا  بخؤينـــةوة  ســـةوز  ضـــاي 
زةخريةيةكـــي تةندروســـتي باش بؤ 
خؤمـــان كؤدةكةينةوة، ضونكة ضاي 
بؤنموونة  زؤرن  ســـوودةكاني  سةوز 
بةنةخؤشي  لةتووشبوون  ِرَيطردةبَيت 
دةبَيـــت  يارمةتيـــدةر  و  شـــةكرة 
لةدابةزاندني ئاســـتي شةكري خوَين، 
وَيـــِراي كاريطـــةري بؤ نةهَيشـــتني 
بؤني نـــاو دةم بةتايبةتـــي هةندَيك 
بةدرَيذايي  يـــان  لةبةيانياندا  كـــةس 
ِرؤذةكـــة بؤنـــي دةميان ناخؤشـــة، 
ضاي ســـةوز دةتوانَيت ضارةســـةري 
بـــكات، ضونكـــة ئةو  ةتة 

َ
ئـــةم حال

لةناو  كـــة  بةكرتيايانـــة دةكوذَيـــت 
دةمدا هـــةن و دةبنةهؤي كلؤربووني 
ددان و ئةو بؤنة ناخؤشـــة سةرباري 
كردنةوةي  بؤخاوَين  كاريطةرييةكةي 
ة و ِرَيطرتن لةطةشةي بةكرتياي 

َ
ِريخؤل

زيان بةخش و يارمةتيداني طةشـــةي 
ة.

َ
بةكرتيا سوودبةخشةكاني ِريخؤل
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مرؤظى ســـةرةتايي ددانةكانى دةردةخست بؤ ترساندنى دوذمنةكانى، ئةم 

ِرةفتارة تائَيستا لةنَيو مةيمون و شريدةرةكانى ديكة باوة.
 لةمةوبةرةوة طؤِرانى فسيؤلؤذى طرنط ِروويداوة لةطؤِرينى 

َ
لةمليؤنةها سال

بانةى 
َ
بةى بضووك و زياتر ِرووكةشـــي وةك ئةو كةل

َ
بةى بةهَيزو طةورة بؤ كةل

َ
كةل

ئَيســـتاى مرؤظ. هؤكارى يةكالييةكةرةوةى دةرخســـتنى ددان ناكؤكى زؤرى 
ةكى 

َ
لةسةرة، هةندَيك لةزانايانى ئةنسرؤثؤلؤذىـ  ئةو زانستةية كةبةشوَين ِرةضةل

بة بةربةست 
َ
مرؤظى دَيرين و ثةرةسةندنيدا دةطةِرَيتـ  لةو باوةِرةدان قةبارةى كةل

بووة لةبةردةم ثةرةســـةندنى مَيشكى مرؤظ و طةورةبوونى، لةكاتَيكدا هةندَيك 
زاناى ديكة واطريمانةى دةكةن ئةو ئامِرازانةى مرؤظى ســـةرةتايي بةكاريهَيناون 
و ئةو خؤراكانةى كة لةسيستمى خؤراكيدا ثشتى ثَي بةستوون يارمةتيدةربوون 
 ثةرةســـةندنى 

َ
م لةطةل

َ
بةكانى بةتيذى و دةركةوتنى، بةال

َ
لةطةشـــةكردنى كةل

تواناكانـــى مرؤظدا باوباثرية كؤنةكانمان فَيربـــوون طؤضان يان بةرد بةكاربَينن 
بةكانيان ثيشان بدةن بؤدورخستنةوةى مةترسي لةخؤيان 

َ
لةجياتى ئةوةى كةل

م لةدواييدا بوو بةئامِرازَيكي ســـادةى 
َ
و ئةو ِرةفتارة لةكؤندا تؤقَينةربووة، بةال

هةِرةشـــة كردن لةكاتى ِرووبةِرووبوونةوةى دوذمندا. زانايانى ئةنســـرؤثؤلؤذى 
 ثةرةســـةندنى زماندا بةئاطايي مرؤظ بةشَيوةيةكى زياتر 

َ
لةو باوةِرةدان لةطةل

لةسةر دةم ضِر بؤوة لةكاتى قسةكردندا و ئةم بايةخثَيدانة زيادةيةش بووةهؤى 
بةرزكردنةوةى بايةخى طوزارشـــتةكانى ِرووخسارو لَيرةوة نةريتى دةركةوتنى 

ددان لةكاتى زةردةخةنةدا لةدايك بووة.
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دواي 91 ساأل بكوذة طةورةكة، طةِرايةوة
د. نةرمني كةمال ئةمني
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نيوةي هاتنـــي  كؤتايي لةنزيـــك
ِرووبةِرووي  ي2009 جيهان

َ
يةكةمي سال

مةترســـيدار تةندروســـتي دؤخَيكي
جؤرَيكي وبوونةوةي

َ
بال بةهؤي بؤوة،

كةمرت لةماوةي لةئةنفلؤنـــزا كة نوَي
جيهاني ثةتايةكي وةك لةمانطَيكـــدا
ئةنفلؤنزاي ثةتـــاي كرد، تةشـــةنةي
ئةمجارةيان مرؤظـــدا بـــةراز لةنَيـــو
وةك ســـاأل  يـــةك و نـــةوةد دواي 
طةِرايةوة مَيردةزمةيةكـــي ترســـناك
ذمارةيةك لةناوبردنـــي هؤي و بـــووة
بوون تووشي كة كةســـانةي زؤر لةو
ســـةرةتا طةِرانةوةيدا لةطةشـــتي و 

لةمةكســـيك  دا   2009 لةفربايـــةري
ذمارةيةكـــي كـــردو وَيســـتةي

َ
هةل

توندةكاني نيشـــانة  بةدةســـت زؤر 
و ناآلندنيان هةناســـةوة كؤئةندامـــي
لةكوَيوة نةدةزانرا كة نةخؤشيية ئةم
لةدةستداني هؤي طيان بووة هاتووة،
ئةم قوربانيية و ضوار ساآلن َيكي

َ
مندال

بةهؤي مردن ةتي
َ
حال يةكةمـــني بووة

ئةم بةآلم مردني بةرازةوة، ئةنفلؤنزاي
ثةيوةست بةم نةخؤشـــييةوة ة

َ
مندال

 2009 مارسي مانطي تاكؤتايي نةكرا
ةتي 

َ
24/4/2009 حال لةِرؤذي ثاشان و

لةضل نةخؤشـــيية بةم جةختلَيكراو
زؤربةي كة جيهان تؤمار كرا ةتي

َ
دةول

لةو و طرتةوة جيهاني كيشوةرةكاني
وبؤوة

َ
بال تيـــادا ثةتاكةي وآلتانـــةي

يةكةمـــدا لةِريزبةنـــدي مةكســـيك 
يةكطرتووةكاني وآلتـــة بوو ثاشـــان

ئةمريكا.
ثةتايـــة ئـــةم بةمشـــَيوةيــــــة
ضـــاوةِرواننةكـــراو بةخَيراييـــةكـــي
ِرَيكخـــراوي تةنانـــةت و وبـــؤوة

َ
بال

دا   29/4/2009 لـــةِرؤذي جيهانـــي
ئةنفلؤنزاي ثةتاي كرد لةوة جةختي
ثَينج واتة قؤناغي طةيشـــتؤتة بةراز
كةسَيكي بؤ لةكةسَيكةوة ظايرؤسةكة
دةبَيتةهؤي دةطوَيزرَيتـــةوةو ديكـــة

نةخؤشيية ئةو بةهةمان تووشـــبوون
ناوضةدا. هةمان وآلتي لةدوو

لةدايكبووني مَيذووي
طريمانـــة وا لةزانايـــان هةندَيـــك
ئةنفلؤنزاي ثةتـــاي يةكةمني دةكةن

1918 دا  ي
َ
لةســـال مرؤظدا لةنَيو بةراز

ئةم ةدا
َ
ئةو سال وبؤتةوةو لةكؤتايي

َ
بال

كي لةناو
َ
خةل زؤري ثةتاية ذمارةيةكي

ناوي ئيسثاني بةئةنفلؤنزاي و بردووة
ةت

َ
دةول يةكةمـــني ضونكة دةركـــرد،

وبوونةوةي
َ
بال ســـةرةتاي بـــوو كـــة

لةكاتَيكدا ِراطةياند  نةخؤشـــييةكةي 
وبوونةوةي

َ
بال ةتانيديكة

َ
لةدةول زؤرَيك

هـــؤكاري نةخؤشـــييةكةيان لةبـــةر
شـــاردةوة، ســـةربازي ســـرتاتيذيي
تووشبوون ةتي

َ
حال يةكةمني لةكاتَيكدا

دةرةوةي لةسةربازطةكاني  لةيةكَيك 
يةكطرتووةكاني وآلتة بؤستني شاري
طةنجة لةوَي كـــة كرا تؤمار ئةمريكا
جةنطييـــان مةشـــقي ســـةربازةكان
نؤذداري لةبةشي و لةوَي هةر ثَيدةكرا،
سةربازة ئةو بؤ ثشكنني سةربازطةكة
بوو، بةرز لةشي طةرمي ثلةي كة كرا
لةسةر بَيهؤشي نيشانةكاني هةروةها
ةتةكـــةي

َ
حال بـــةآلم دةركةوتبـــوو،

دةست مَيشك ظايرؤسي بةهةوكردني
لةســـةربازطةكاني كـــة نيشـــان كرا
بوو، باو ســـةربازاندا ئامادةكردنـــي
دوايي ِرؤذي بةآلم ثزيشـــكةكان بـــؤ
بينيان كاتَيك بوون سةرسامي تووشي
سةربازةي ئةو نيشـــانةكاني هةمان
ديكةدا ســـةربازي لةدوانزة ثَيشـــوو
هةبوو، تونديان تا-ي كة دةركةوتووة
و دةخنكان خةريك بـــوو هةروةهـــا
ئةم كة دةضؤوة شـــني جةســـتةيان
مةترســـيدار زةنطَيكي وةك ةتـــة

َ
حال

ســـييةكان، لةكاركةوتني بـــؤ وابوو 
كتوثِري لـــةو ســـةربازطةيةدا بـــاري
تووشـــبووانيش ذمارةي ِراطةياندراو
لةبةرزبوونةوةدا هاوشَيوة بةنيشانةي

حةوت ذمارةيان طةيشـــتة و بـــوون
ضوار تةنيا لةماوةي و سةد ســـةرباز
ســـةربازانة ئةو بةشـــي ِرؤذدا ســـَي
طةنج هةمووشيان لةدةستداو طيانيان
بوو بةردةوام نةهامةتيية ئةم بوون،
كؤتايي واتة مانطـــة ئةو تـــا كؤتايي

 1918 ي
َ
ســـال مانطي ســـَيثتةمبةري

لةناو ســـةرباز هةزار لةدوانزة زياتـــر
ذمارةي كـــة بؤســـتن ســـةربازطةي
سةرباز بوو، هةزار ثَينج و خؤيان ضل
ضةند ِرؤذَيكي تووشـــبوون، لةماوةي
طيانيان تووشبووان بةشي سَي كةمدا
وبوونةوةي

َ
بال ـــي

َ
هةوال و لةدةســـتدا

مةترســـيدارة نةخؤشـــيية ئـــةم 
سةربازييةكانيش سةركردة وبؤوةو

َ
بال

دةشاردةوة. ةكةيان
َ
هةوال

ي
َ
هةوال كاتَيك ئيسثانيا لةِراستيدا

ئـــةم نةخؤشـــييةي وبوونـــةوةي
َ
بال

بـــوو هةفتةيـــةك ِراطةيانـــد ضةنـــد
ثةتا بووبـــؤوةو ئةم و

َ
بال لةئةمريـــكا

وآلتاني زؤربةي بةخَيرايي كوشندةية
لةثايزي زؤربةي و طرتـــةوة ئةوروثي

ي 1919 
َ
سال سةرةتاي بؤ 1918 ةوة

سةرســـوِرمانة جَيطةي ئةوةي بـــوو،
باكور لةجةمســـةري ئـــةم ثةتايـــة
ظايرؤسة ئةم و وبؤوة

َ
بال لةئاالســـكا

سياسي سنووري هةرضي كوشندةية
ئةمةش و تَييثةِراند و جوطراَّـ هةيـــة
مَيذوو زانســـتي خؤي هةية، بايةخي
الدَيي كي

َ
خةل سةرجةم دةيطَيِرَيتةوة

ذيانيان لةئاالســـكا كة ميشان بريفج
لةماوةي بـــوو بةند ِراوكردن لةســـةر
نؤظةمبةري بيستي بؤ ثانزة لةنَيوان

لةدةســـتداو  طيانيان  1918 ي
َ
ســـال

يةكَيك قةشـــةي لةِرؤذَيكـــي دذواردا
بؤ ئاماذةيةكي ناوضةكة َيسةكاني

َ
لةكل

كرد ِرةوانة نزيكةكان ئةمريكيية هَيزة
كفن بؤ كرد يارمةتي داواي و تيايـــدا
دانيشتوواني ســـةرجةم كردني و دفن
و ثياو بـــةذن و دامـــاوة ئـــةو الدَي
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دا
َ
بةكؤمةل لةطؤِرســـتانَيكي ةوة

َ
مندال

و خاك كة بةفرين زةوييةكي لةســـةر
بةفرَيكي هةميشةيي ئةو طوندة ي

َ
خؤل

بوو. بةسةرةوة
تَيثةِرين ســـاآلنَيكي ديكة ثاشان
لةدواي ي1951دا

َ
ســـال و لةهاوينـــي

ِرووداوي بةسةر دةية ســـَي تَيثةِريني
الدَييةي لـــةو ة

َ
بةكؤمةل ئةو مردنـــة

زانستي وةفدَيكي ِروويدا ئاالســـكادا
ســـةرداني ئةمريكي ئيواي لةزانكؤي
طةنجَيكي لةنَيوياندا و دةكةن ئاالسكا
ةك

َ
كة بةِرةضةل منـــداأل دةبَيت تةمةن

هالتن جؤهان بةناوي بووة ســـويدي
خوَيندنـــي  1949 دا بـــؤ ي

َ
و لةســـال

لةزانكؤي ِروو مايكرؤبايؤلؤذي بواري
وةفدةكة بةِرَيكةوت دةكات، ناوبـــراو
ةكـــةي

َ
بةكؤمةل طـــؤِرة ســـةرداني

دوو و دةكـــةن الدَيكة دانيشـــتواني
كارةساتةي باســـي ئةو شـــايةتحاأل

جؤهاني طةنج  1918 دةكةن و ي
َ
سال

و بةِرووداوةكة دةبَيـــت زؤر كاريطةر
بكات لةسةر توَيذينةوةي دةدات بِريار
بكوذة ئةو نهَينـــي بؤ ئاشـــكراكردني
ضوار تةنيـــا لةمـــاوةي ترســـناكةي
كةســـي مليؤن لةحةفتا زياتر مانطدا

كوشتووة.
دياريكردني بَيت هؤيةك هةر لةبةر
ترســـناكة بكوذة ئـــةم ناســـنامةي
نةوةدةكاندا لةسةرةتاي تا دواكةوت

1991 دا  ي
َ
لةســـال و بةدياريكـــراوي

ظايرؤس بةشـــي  ثزيشـــكي تيمَيكي
لةطةأل واشنتؤن بةهاوكاري لةزانكؤي
ســـةربازيدا نـــؤذداري دامـــةزراوةي
بؤ دةكةن مؤر سةربازي ثرؤتؤكؤلَيكي
ئةنفلؤنزاي ظايرؤسي بةشـــوَين طةِران
طةِرانةوةي بؤ دان

َ
هةول 1918و ي

َ
سال

تاقيكردنةوة ئةنجامدانـــي و بؤ ذيان
زانستي هؤكارة ئةو بةهؤي لةسةري
لةِرابردوودا نوَييانـــةي تةكنيكيية و 
نةبوون،ئةويشلةثَيناويئاشكراكردني

نةفرةت ظايرؤســـة ئةم نهَينييةكاني
ضاو ضـــؤن لةمـــاوةي كة لَيكـــراوة
كةســـي ِرؤحي مليؤنةها تروكانَيكـــدا
ثرؤفيسؤر تيمةكة ســـةرؤكي ِراوكرد،
مامؤســـتاي كة توبنربطربوو جفـــري
ناوبراو زانكؤي مايكرؤبايؤلؤذي بةشي
ئةوكاتة لةمبارةيةوة ِرايطةياند: بوو،
سةراثاطريمان وردو زانستي ثالنَيكي
ئةم ةتةكاني

َ
لةخةســـل ينةوة

َ
بؤ لَيكؤل

ئةم لةكوَي بـــةآلم داناوة، ظايرؤســـة
لةكاتَيكدا بدؤزينةوة طةورةية بكوذة
تَيثةِريووة؟ بةســـةريدا دةية هةشت
لةسةر توَيذينةوةكةمان َيك

َ
سال ضةند

بـــةردةوام بـــوو، تا ئةم ظايرؤســـة
كة دةستكةوت َيكمان

َ
ســـةمثل ضةند

تايبةت و بوون ثارَيزراو لةفؤرماليندا
بةتاقيطةسةربازييةكانيئةمريكا بوون
ســـةربازة لةو هةندَيك لةالشـــةي و 
لةدواي وةرطريابوون، تووشبووانةوة
توانيمان زؤر كؤششـــَيكي و

َ
هـــةول
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ضةند بةشَيك لةظايرؤسةكةمان دةست 
بكةوَيت و ئةمةش تووشـــي نائومَيدي 
تووشي سةرسامييةكي  بةآلم  كردين، 
زؤر بووين كاتَيـــك هاوكارمان جؤهان 
بةتةواوي  ظايرؤســـةكةي  زانا  هالتني 
ثَيشـــكةش كردين، بةآلم ئةمة ضؤن 

ِروويدا؟
طةشتةي  ئةو  ثرؤفيسؤر  جؤهاني 
بريدةكةوَيتـــةوة كة بةر لةضل ســـاأل 
كردوويةتي  ئاالســـكا  الدَييةكـــي  بؤ 
بووة  هَيشـــتا خوَيندكار  ئةوكاتة  كة 
ة دَيتةوة يادي 

َ
و ئةو طـــؤِرة بةكؤمةل

كـــة لةبةفـــردا ونبووة و بـــري لةوة 
الشةي  ثاراستني  دةشَيت  دةكاتةوة 
بةفرَيكي  بةفرةدا كة  لةو  مردووةكان 
ســـاأل  بةدرَيذايـــي  و  هةميشـــةيية 
ناتوَيتـــةوة دةشـــَيت بةدرَيذايي ئةو 
ة ظايرؤسةكةش مابَيتةوة، 

َ
هةموو سال

جؤهاني ثِرؤفيسؤر ئةمجارةيان خؤي 
بةتةنيا بؤ هةمـــان الدَي دةطةِرَيتةوة 
لةكاتَيكـــدا كة تةمةنـــي حةفتاو يةك 
ةت لةئةنجومةني ناوخؤي 

َ
ة، مؤل

َ
ســـال

دانةوةي 
َ
هةل بـــؤ  وةردةطرَيت  الدَيكة 

ذنَيكي  ةكة و الشـــةي 
َ
بةكؤمةل طؤِرة 

دةبذَيرَيت بؤ ئةوةي ضةند 
َ
ـــةو هةل

َ
قةل

بةشَيكي لةسييةكاني دةست بكةوَيت 
بةمتبوويي  ظايرؤسةكةي  دةشَيت  كة 
تيادا مابَيتـــةوة و ثَيي وابوو ضةوري 
جةستةي ئةو ذنةو ئةو سةرما و بةفرة 
لةمانةوةي  ثارَيزطـــاري  بةردةوامـــة 
شانةي سييةكان كردووة و بةِراستيش 
هةروابوو لةِرَيي سييةكاني ئةو ذنةوة 
تواني ظايرؤســـي نةخؤشـــييةكة جيا 

بكاتةوة و بؤ هاوِرَيكاني بنَيرَيت.
زيندووكردنةوةي بكوذة طةورةكة

لةمَيذووي  جـــار  يةكةمـــني  بـــؤ 
1997داو  ي 

َ
لةســـال مرؤظايةتيـــداو 

ظايرؤســـة  ئةو  نـــوَي  بةِرَيطةيةكـــي 
جياكرايـــةوةو ِرةوانـــةي تاقيطـــةي 
ثَيشـــكةوتوو كرا تا دواي هةشتا ساأل 
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دِرندةيي نهَينـــي لةســـةر توَيذينةوة
ضؤن و بدرَيت ئةم بكـــوذة ئةنجـــام
سي شـــانةكاني كورتدا لةماوةيةكي
ضيية لةطةأل جياوازي و وَيران دةكات

ةيةدا.
َ
كؤمةل ئةم ديكةي جؤرةكاني

بةِراوَيذكاري زانســـتي  تيمَيكـــي
بـــؤ توبنربطـــر ثرؤفيســـؤر جفـــري
توَيذينةوةيان َيك

َ
ســـال ضةند ماوةي

نوَييةكاني ِرَيطة ســـةرجةم ئةنجامداو
و بؤماوة لةئةندازةي تةكنؤلؤذييـــان
وَيِراي بةكارهَينا، بايؤلـــؤذي و جيني
و ثاســـؤلؤذي ميدياي بةكارهَينانـــي
ي

َ
ئاذةل لةسةر ذمارةيةك تاقيكردنةوة

دروست ظايرؤســـَيك توانييان تاقيطةو
جيني بةشـــي طـــري

َ
هةل بكـــةن كة

كوشندةية ظايرؤسة لةو بَيت جياكراو
لةســـةر ينةوة

َ
لَيكؤل بةجيا بؤئةوةي

ةتَيكي ئةنجام
َ
خةســـل و بـــةش هةر 

ظايرؤســـي بـــدةن و ِراســـتييةكاني
بةظايرؤسي كة بكةن ئاشكرا ئةنفلؤنزا

ئةنجــــامـــي  و ناســـراوة  H1N1
وكـــراوة

َ
لةبال توَيذينةوةكانيشـــيان
وكردؤتةوة.

َ
زانستييةكاندا بال

بؤ هؤكارة كـــة ظايرؤس باوترين
ئةم ئةنفلؤنزا بةظايرؤسي تووشبوون
لةو ظايرؤسانةي و يةكَيكة ظايرؤسةية
طؤِراوة، ي1918ةوة

َ
لةثةتاكةيسال كة

ةية
َ
كؤمةل ئةم ظايرؤسةكاني سةرجةم

و بةشدارن ثَيكهاتييةكاندا لةسيفةتة
H كة  ثرؤتيني بووني طرنطرتينييـــان
لةسةر هيمؤئةطليوتينني دةوترَيت ثَيي
وةك ظايرؤســـةكة دةرةوةي ِرووي
داوة دةوري كة بةرطةي لةو بةشـــَيك
ظايرؤسةكة لةيةكطرتني و بةرثرســـة
لةسةر تايبةتي  ثَيشوازيكةري لةطةأل 
شـــانةكاني كة خانانةي ِرووي ئـــةو
ثَيكهَيناوة هةناســـةيان كؤئةندامـــي
ئةو ظايرؤســـةكة بؤئـــةوةي لةدوايدا
بةرازة ئةو دواتر كة و برِبَيـــت خانانة
ئةنفلؤنزا مرؤظـــة تووشـــي يـــان ئةو

ئـــةو دةركةوتـــووة دةكات، بـــةآلم
ِرووي لةســـةر هيمؤئةطليوتينيـــةي
ديكة ظايرؤســـةكاني طروثي هةندَيك
ندة

َ
ئةنفلؤنزاي بال وةك ظايرؤسي هةية

بةخؤيان تايبةتييان ثَيشـــوازيكةري
ة

َ
ِريخؤل خانةي ِرووثؤشة لةسةر هةية

هةناســـة كؤئةندامـــي و نـــدة
َ
لةبال

لةبةرازيشدا.
كة ثَيي ثرؤتينـــيN-ة هةرضـــي
ِرووي لةسةر نيورئةمينيداز دةوترَيت
وةك هةيـــة ظايرؤســـةكة دةرةوةي
داوة دةوري بةرطـــةي لةو بةشـــَيك
دةبينَيـــت لةبِريني طرنـــط َيكـــي

َ
ِرؤل

كؤثيكردني لةدواي تووشبوو خانةي
لةناو ديكـــة ظايرؤســـي هةزارةهـــا
تا ئازاددةكات ظايرؤسانة ئةو خانةكةدا
ديكةي خانةي بةهةزارةها و دةربثةِرن
دةرماني زانياريش بؤ بكةن، تووش
ناسراوة بةتامفيلؤ كة ئوســـلتاميفري

نيورئةمينيدازة. ثرؤتيني دذي
سةرةكي توخمي سَي لةِراســـتيدا
هةيةكة هةموويان لةظايرؤسي ئةنفلؤنزا
كؤيان ئورسوميكســـومرييدي خَيزاني
ظايرؤسي توخمانةش ئةو دةكاتةوة،
ظايرؤسي ئةنفلؤنزايBو ئةنفلؤنزاي Aو
ترشي C-ية، ئةنفلؤنزاي ظايرؤســـي
-RNA ظايرؤسانة ئةم ناوكي ناوةكي
هةيةو بةرطيـــان يـــة و هةموويـــان
نةخؤشي ظايرؤسةكانيAدةبنةهؤي
دا،

َ
ئاذةل ندةو

َ
بال و لةمرؤظ لةهةريةك

ظايرؤســـةكاني لةهةمـــوو جينـــوم 
 RNAلة ثارضة لةهةشت ئةنفلؤنزادا
جينة بةرثرسن هةشت ئةم ثَيكدَيت و

10 يان 11 ثِرؤتيني  لةدروســـتكردني
ظايرؤسةكاني دابةشكردني و ظايرؤسي
ثشتي طروثة ســـَي ئةم بؤ ئةنفلؤنزا
و جينةكان ةتي

َ
بةخةســـل بةســـتووة

ظايرؤسةكاني و ناوةكييةكان ثِرؤتينة
A بةثَيـــي ثرؤتينيHو ئةنفلؤنـــزاي
خانة ناوي دةنرَيت و ثرؤتينيNناوي

ي
َ
ئاذةل يان ندة

َ
بال يان مرؤظ خوَيكة

ظايرؤســـي بؤنموونة زياددةكرَيت بؤ 
تةقليدي ظايرؤسي كة -H1N1ة بةراز
ظايرؤســـَيكي هةر وةك بةآلم بةرازة،
ئةم ظايرؤسةش بةردةوام لةِرووي ديكة
بةرطري و بؤماوةييةكةيي ثَيكهاتـــة
بؤية دةطؤِرَيت، خـــؤي كردنييـــةوة
بؤ تووشكردني ئةم ظايرؤسانة تواناي
و ئاستي بةنةخؤشـــي ئاذةأل و مرؤظ
تووشـــبوون توندي  و وبوونـــةوة 

َ
بال

ئةمانةش بةردةوامداية، لةطؤِرانَيكي
لةجينةكاندا بـــازدان ِرووداني لةِرَيي
ظايرؤســـةكان زيادبووني لةكاتي كة 
لةخانةكانيخانةخؤيدابةرهةمهَينانيان
كؤنـــرتؤأل دةكرَيت يان لةِرَيي طؤِريني
زياتر ظايرؤسةكاني تيايدا كة جينةكان
مرؤظ خؤييةك وةك ظايرؤسي لةخانة
وطؤِر

َ
ئال بةراز يان ندة

َ
بال و ظايرؤســـي

دةدات زؤر بواري ئةمةش و ِروودةدات
ظايرؤسةكاني مانةوةي و بةفرةجؤري
ثِرؤتينانة ئةم لةبةرئةوةي ئةنفلؤنزا،
طونجاندن هةية ئةطةري زؤريان جؤري

طةورةية. زؤر لةنَيوانياندا
دووةمةوة ميكانيزمـــي بةهـــؤي
دروســـت نوَي ئةنفلؤنزاي ظايرؤســـي
و نةناســـراون ثَيشـــرت كة دةبَيـــت
لةوةداية ظايرؤسانةش ئةم مةترســـي
مرؤظيان تووشـــكردني تواناي ئةطةر
لةدذييان لةش بةرطـــري ئةوا هةبَيت
ثَيشـــرت ضونكـــة ســـنوردارة، زؤر 
نةبؤتـــةوة، بةرازيـــش ِرووبـــةِرووي
دادةنرَيت، كـــردن

َ
تَيكةل بةبؤتةقةي

دةشَيت تووشي ظايرؤسةكاني ضونكة
و ئةنفلؤنزا ظايرؤســـةكاني و مـــرؤظ
وَيِراي ببَيت ندةش

َ
بال ظايرؤســـةكاني

خؤيشي، بةظايرؤسةكاني تووشبووني
وطؤِركاري

َ
ئال لةجةســـتةيدا دةشَيت

ظايرؤســـانةي لةنَيو ئةم لةجينةكاندا
جياوازةكاندا لةخانةخوَي ئةنفلؤنزادا
كة جينانةي ئةو بةتايبةتي ِرووبـــدات
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هيمؤئةطليوتينني ثَيكهاتةي ي
َ
كؤنرتؤل
دةكةن.

هؤكاري ئةو مةترســـيية ئةمةش
ندة

َ
بال كة دةكاتةوة ِروون طةورةيـــة

شوَينةشـــدا لةو و بن ثَيكةوة و بةراز
دا

َ
لةطةل ةيـــان

َ
مامةل و هةبَيت مـــرؤظ

دةركةوتني لةزانايـــان زؤرَيك بكات،
ئَيســـتا ئةنفلؤنزايةي ئةم ظايرؤســـي
دةطَيِرنةوة و دؤخـــة بؤ ئةو جـــؤرة
ئةم ئاشـــكراي دةكةن ثشكنينةكان
ثَيكهاتةيةكـــي ئَيســـتا ظايرؤســـةي
دووانييان كة ظايرؤس لةضوار دةطمةنة
ظايرؤسي يةكَيكيان و بةرازة ظايرؤسي

مرؤظة. ظايرؤسي يةكَيكيان و ندة
َ
بال

دةبَيتةوة ِروون ئـــةوة لَيـــرةوة
دةبينَيت ســـةرةكي َيكي

َ
ِرؤل كة بةراز

بةآلم نوَيدا، ظايرؤســـي لةدةركةوتني
خانة لةنَيو وبوونةوةي

َ
نيية لةبال ي

َ
ِرؤل

ئةم كة طاكانيان
َ
كؤمةل و نـــوَي خوَيي

دةطوَيزرَينةوة، لةنَيوانياندا ظايرؤسانة
كةظايرؤسةكةلةكةسَيكةوة وةكئَيستا
دةطوَيزرَيتةوة، ديكـــة بؤ كةســـَيكي
ئاِراستةيةدا بةو ثةتاية ئةم بؤية هةر
بةئةنفلؤنزاي ثةتاكة ناوي كة دةِروات
بوترَيت ثَيي كو

َ
بةل ناونةبرَيت، بـــةراز

.H1N1 ئةنفلؤنزاي
ئاطاداركردنةوة قؤناغةكاني

جيهاني تةندروســـتي ِرَيكخراوي 

ثةتاي ئاطاداركردنةوةي قؤناغةكاني
شـــةش قؤناغ بؤ ئةنفلؤنزاي جيهاني
نةخؤشـــييةكةي كة دابةشـــكردووة
هـــؤكاري تَيثةِردةبَيـــت، ثيـــادا 
لةم و وةسفكردني هةريةك دياريكردن
ةتان

َ
دةول يارمةتيداني بؤ قؤناغانةش

ي
َ
كؤنرتؤل بتوانـــن تـــا دةطةِرَيتـــةوة

و واقعي وةسفي لةِرَيي بكةن ثةتاكة
ثيادا ثةتاكةي كة قؤناغةي ئةو وردي
زانياري كؤكردنةوةي و دةبَيت تَيثةِر
بةظايرؤسي تووشـــبوونةكان لةســـةر
و مرؤظدا و لةئـــاذةأل نةخؤشـــييةكة
مةوداكةي، و وبوونـــةوة

َ
بال ئاســـتي

دانان بؤ دةدات يارمةتييان ئةمانةش
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كردن
َ
بةري ِرَيوشوَيني كؤنرتؤل طرتنة و

ضارةسةركردن. و ثاراستن و
نيشانةكاني نةخؤشييةكة

بـــةم تووشـــبوون لةبـــةرازدا: 
دةبَيتةهؤي لةبـــةرازدا  ئةنفلؤنزايـــة
و لةش ثلـــةي طةرمي بةرزبوونةوةي
و لةهةناسةدان كَيشـــة كؤكةو ثذمةو
لةهةندَيك و خواردن ئارةزووي نةماني
هؤي ببَيتـــة ةتيشـــدا لةوانةيـــة

َ
حال

لةو بةرازانةي كؤرثةلـــة لةبارضووني
مردن ِرَيـــذةي هةرضةندة ئاوســـن،
ضواردةبَيت، بؤ يةك لةســـةدا و كةمة
كَيشـــي دابةزيني دةبَيتةهؤي م

َ
بـــةال

دوانزة بةِرَيـــذةي بةرازي تووشـــبوو
هةفتةدا ضوار بؤ سَي لةماوةي ِرةتأل
ثَيكةوتني زيان دةبَيتةهؤي ئةمةش و
لـــةِرووي بةخَيوكةرانـــي جوتيـــار و

ماددييةوة.
ناوةندةكاني بةثَيـــي لةمرؤظـــدا:
و خؤثاراستن بنرِبكردني نةخؤشييةكة
تووشـــبوون نيشـــانةكاني لَييـــان،
لةمرؤظـــدا بـــةراز  بةئةنفلؤنـــزاي
ئةنفلؤنزاي بةنيشانةكاني هاوشَيوةية
ثلةي لةنـــاكاو نةخؤش و  وةرزيـــي
تووشي و دةبَيتةوة بةرز لةشي طةرمي
دةبَيت لةماسولكةكان ئازاري و كؤكة
شةكةتييةكي و بةهيالكي و هةســـت
سواللة دةضَيت ئةم دةكات. لةوة زؤر
و زياتر ببَيتةهؤي ســـكضوون نوَييـــة
ئاسايي، ناكرَيت ِرشانةوة لةئةنفلؤنزاي
يان باو ئةنفلؤنزاي لةنَيوان جيـــاوازي
بكرَيت بـــةراز ئةنفلؤنزاي و ئاســـايي
تاقيطةييةوة ثشـــكنيني لةِرَيي تةنيا
ظايرؤســـةكة جـــؤري كـــة نةبَيـــت 
هةر ثَيويستة لةبةرئةوة دياريدةكات،
و ئةنفلؤنزا دةبَيت كة تووشي كةسَيك
كة بووة كةسَيكدا لةطةأل بةركةوتني
لةو يان بووة بةراز ئةنفلؤنزاي تووشي
وبؤتةوة

َ
بال بةراز ئةنفلؤنزاي ناوضةية
بؤ بكرَيت. ثشكنيني تةواوي

ئاطاداركردنةوة قؤناغةكاني
جيهاني تةندروســـتي ِرَيكخراوي 
ثةتا ئةم دةشـــَيت كة قؤناغةكانـــي
شـــةش بؤ بِروات ثيادا جيهانييـــةي
يشدا

َ
سال لةم و دابةشـــكردووة قؤناغ

ئةم وةســـفكردني بؤ ثياضوونـــةوة
ئامانجـــي ئةنجامـــدراوة، قؤناغانـــة
وةسفكردني و لةدياريكردن سةرةكي
ةتاني

َ
دةول يارمةتيداني قؤناغانة ئةم

تيـــادا ثةتاكةيـــان  كـــة جيهانـــة 
بؤ دةبَيتـــةوة يـــان وبووةتـــةوة

َ
بال

لةِرَيي ئةويش ثةتاكة كردنـــي
َ
كؤنرتؤل

قؤناغَيك و وردي هةر واقعي وةســـفي
بؤ دةبَيت، تَيثةِر ثيـــادا كة ثةتاكةي
ذمارةي تووشـــبوونةكان ئةم كارةش
و بةظايرؤســـي نةخؤشييةكة لةمرؤظ
ئاستي لةطةأل دةكرَيت تؤمار دا

َ
ئاذةل

ئةمةش توندييةكةي و وبوونـــةوة
َ
بال

ِرَيوشوَيني لةداناني دةبَيت يارمةتيدةر
و ضارةســـةركردن و خؤثاراســـتن

كردني.
َ
كؤنرتؤل

ظايرؤســـي يةكةمـــدا لةقؤناغـــي
نةكردووة تووش مرؤظي نةخؤشييةكة
و وبؤتةوة

َ
بال ـــدا

َ
ئاذةل لةنَيو و تةنيا

بةآلم دةطوَيزرَيتةوة، ئةوانـــدا لةنَيو
كاتَيك دةكرَيت دياري دووةم قؤناغي
ظايرؤسةكاني كة دةبَيت ئاشكرا ئةوة
ي

َ
ئاذةل لةنَيو ـــي كة

َ
ئاذةل ئةنفلؤنزاي

دةطوَيزرَينةوة كَيويـــدا ـــي يـــان
َ
مال

و مرؤظ تووشـــكردني دةبنةهـــؤي
وبوونـــةوةي

َ
بال مةترســـي لَيـــرةوة

جيهاني طؤِريني بؤ ثةتايةكي و ثةتاكة
دةدات.

َ
سةرهةل

قؤناغةية ئةو سَييةميش قؤناغي
ثَيكهاتـــةي دةبَيـــت كـــة ئاشـــكرا
لةظايرؤســـةكاني يةكَيك بؤماوةيـــي
و بةسةرداهاتووة طؤِراني ئةنفلؤنزاكة
جياجيا ةتي

َ
حال ِرووداني دةبَيتةهؤي

ك
َ
لةخةل تووشكردني طروثي بضوك يان

ظايرؤسي نةخؤشيية بَيئةوةي ئةو بةو

بؤ كةسَيكي نةخؤشيية لةكةسَيكةوة
كة شـــَيوةيةي بةو بطوازرَيتةوة ديكة
ي طةورة

َ
كؤمةل ئاستي ثةتاكة لةسةر

بَيت. بةردةوام
لةنَيـــو ظايرؤســـةكة لةوانةشـــة
بارودؤخـــي لةهةندَيـــك كـــدا

َ
خةل

سنوردار بةشـــَيوةيةكي دياريكراودا 
وبووني

َ
تَيكةال بؤنموونـــة وبَيتةوة

َ
بال

ظايرؤسةكة تووشـــي ئةو كةســـانةي
ضاودَيري كارمةندانـــي

َ
لةطةل بـــوون

بةياســـاو كاتَيـــك تةندروســـتي
ثابةند خؤثاراســـتنةوة ِرَيســـاكاني 
ســـنوردار طواســـتنةوةي نابن، واتة
دياريكـــراودا بارودؤخـــي لةســـايةي
ظايرؤسةكة كة بؤئةوةي نيية ئاماذة
مرؤظدا لةنَيو طواســـتنةوةي توانـــاي
تواناي بةشـــَيوةيةك ثةيداكـــردووة

هةبَيت. سنووري بَي وبوونةوةي
َ
بال

بـــةوة ضـــوارةم قؤنــــاغـــي
ظايرؤسانةي لةو يةكَيك دةناسرَيتةوة،
بؤماوةييـــةوة ثَيكهاتـــةي لـــةِرووي
يةكَيك و هاتووة طؤِرانييان بةســـةردا
يان ـــي 

َ
ئاذةل لةظايرؤســـيية بـــوون 

بؤ بطوَيزرَيتةوة ييـــةكان
َ
مرؤيي-ئاذةل

ئاستي كَيكي زياتر واتة لةســـةر
َ
خةل

و كدا
َ
خةل طروثـــي طةورةتـــر لةنَيـــو

ظايرؤسةكة بؤ تواناي ئاماذةية ئةمةش
لةســـةر ثةتاكة وكردنـــةوةي 

َ
بال بؤ 

جيهاني. ئاستَيكي
ئةوةي ئةطـــةري تَيـــك

َ
هـــةر وال

لةمجـــؤرةي ِرووداوي لَيدةكرَيـــت
بووبن نيا

َ
دل يـــان ِروويدابَيت تيـــادا

ِراستةوخؤ ثَيويستة ئةوا لةِرووداني،
تةندروستي جيهاني ِراوَيذ بةِرَيكخراوي
ئةو لةجَيي خؤيةوة ئاستي بكرَيت تا
بسةنطَينَيت

َ
هةل دؤخةكة مةترسيداري

كة تةي
َ
وال ئةو

َ
لةطةل و بةهاوبةشـــي

لةِرَيوشـــوَيني بِريار ثَيكةوتووة زياني
قؤناغـــي ســـَي بـــدةن، ثَيويســـت 
ئةطةري بةزيادبووني دةدات ئامـــاذة
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جيهانـــي، ثةتـــاي مةترســـييةكاني
كة بطةيةنَيت ئةوة نييـــة م مةرج

َ
بةال

جيهاني. ثةتايةكي دةبَيتة نيايي
َ
بةدل

بةوة ثَينجةمة  قؤناغـــي هةرضي
ئةنفلؤنزاكة ظايرؤسي جيادةكرَيتةوة
ديكةو كةســـَيكي بؤ لةكةســـَيكةوة
ةتدا

َ
دةول دوو لةنَيو كةمةوة بةاليةني

لةشـــةش لةيةكَيك كة وبؤتـــةوة
َ
بال

بن جيهاندا تةندروستييةكةي هةرَيمة
تي

َ
خؤرهةال ئةوروثا، ئةفةريقـــا، واتة

ئـــةمةريكا، هـــةردوو ناوةِراســـت،
ئاســـياو تـــي

َ
خؤرهةال باشـــووري

لةوانةية ئارام، ئؤقيانووسي خؤرئاواي
قؤناغة ئةم ةتاني جيهان

َ
دةول زؤربةي

كاريطةري هيض تَينةكات يان كاريشيان
ئاشكراكردني م

َ
بةال بؤسةريان، نةبَيت

بةهَيزة ئاماذةيةكي ثَينجـــةم قؤناغي
ثةتايةكي كارةســـاتي كة بؤئـــةوةي
كات و نزيكـــة  ِروودانـــي  جيهانـــي 
ِرَيكخستن ئةنجامداني بؤ سنووردارة
جَيبةجَيكردنـــي و و ثةيوةنديكـــردن
هَيوركـردنـــةوةي ِرَيوشـــوَينةكاني

ثةتاية. ئةو لَيكةوتةكاني
ترســـناكرتين شةشـــةم قؤناغي
بـــةوةي ئامـــاذة دةدات قؤناغـــة و
و جيهاني ثةتايةكـــي بؤتة ثةتاكـــة
و ةتانة

َ
دةول ئةو ئاستي لةسةر ثةتاكة

ديكةي ةتَيكي
َ
لةدةول كةمةوة بةاليةني

وَيِراي وبؤتةوة،
َ
بال شةش هةرَيمة ئةو

لةقؤناغي دياريكـــراوةكان  ثَيودانطة
شـــةش قؤناغي ناوناني و ثَينجةمـــدا
جيهاني ثةتايةكي واتـــة بةو ناوةش

بةِرَيوةية.
زاناياني طةي

َ
كؤمةل لةئَيستاشـــدا

كة جيهان كؤكن ئةوة جيهاني لةسةر
ترســـناك نةخؤشـــييةكي ِرووبةِرووي
هةناسة كؤئةندامي تووشي كة بؤتةوة
ظايرؤســـي هؤكارةكـــةي دةبَيـــت و

H1N1 كة  ســـواللةي لة ئةنفلؤنزاية
هةيةو بةرطـــري نوَيي ثَيكهاتةيةكـــي
مرؤظ هاوشَيوةي نيشانةكاني لةسةر
و ئةنفلؤنـــزاي وةرزيية نيشـــانةكاني
تووشبوو كراو تَيبيني بةشـــَيوةيةكي
بةرزدةبَيتةوة لةشـــي طةرمي ثلةي
سةريةشة دةبَيت و َو تووشـــي كؤكة
لةطةل دةكات بةهيالكـــي و هةســـت
دةشـــَيت بةســـةرما، هةســـتكردن
ئةو توندبَيت ئةوةندة نةخؤشـــييةكة

لةدةستبدات. طياني كةسة
لةنَيومرؤظدا وةرزي ئةنفلؤنـــزاي
ظايرؤسةكةوة طواســـتنةوةي بةهؤي
ديكة كةســـَيكي لةكةســـَيكةوة بـــؤ
ثذمةو كؤكةوة ةكاني

َ
لةِرَيـــي دةنكؤل

يـــان بطوَيزرَيتـــةوة، ِراســـتةوخؤ
لَيدان دةســـت لةِرَيي ناِراســـتةوخؤ
هةر نةخؤشـــة يان ئةو لةجةســـتةي
بَيت لةسةر شتَيكةوة ظايرؤســـةكةي
ضاوةوة لووت يان يان لةِرَيي دةم يان
ظايرؤسة تازةيةش ئةم بِرواش واية و

وبَيتةوة.
َ
بال بةوشَيوةية هةر

وةرزي، ئةنفلؤنـــزاي هـــةروةك
ئةنفلؤنزاي بةرازيش لةِرَيي خواردنةوة
و بةراز طؤشـــتي وةك ناطوَيزرَيتةوة
ئةوانةي بةتايبةتـــي بةرهةمةكانـــي 
تةواو تةندروســـتي  بارودؤخي لةذَير
ضونكة لَيدةنرَين، يان ئامادةدةكرَين

 72 ســـةروو طةرمي ثلةي ِرووبةِرووي
سيليزي دةكرَينةوة. ثلةي

ظايرؤسةكة ضؤن كاردةكات؟
ئةزموونيانةي ينـــةوة

َ
ئـــةو لَيكؤل

بةســـةرؤكايةتي زانســـتي تيمي كة 
توبنربطر لةســـةر جفري ثِرؤفيســـؤر
يـــان  1918 ي

َ
ســـال ظايرؤســـةكةي

دراون،  ئةنجـــام   H1N1 ظايرؤســـي
طةورةية بكوذة ئةم دةكةن ئاشكراي
هةية لةكوشـــتندا ضةند شـــَيوازَيكي

ضةند تووشـــكردندا واتـــة لةكاتـــي
ظايرؤســـة ئةم دةطرَيتةبةر، ِرَيطايةك
تايبةتـــي توانايةكـــي لةبةرئـــةوةي
شانةكاني طشتي خَيراو لةوَيرانكردني
بةتايبةتـــي و هةناســـة كؤئةندامـــي
لةكاتـــي هةيـــة دانؤضكةكان

َ
ســـيكل

زؤرو بةخَيرايي تووشكردندا بةذمارةي
تواناي ضونكة ودةبنةوة،

َ
بال خانة خانة

بَيشـــوماري ذمارةيةكي كؤثيكردني
بةرطري كؤئةندامي هةروةها و هةيـــة
لَيبكات، ِرَيطـــري ناتوانَيت لةشـــيش
كة وَيرانكاريش دووةمـــي شـــَيوازي
دةكرَيت ثيادة ظايرؤسةوة ئةم لةاليةن
مدانةوةيبةرطري

َ
وةال كة بةشَيوةيةكة

لةتووشبوون ثاراستني لةش بؤ لةش
بؤ شَيوازَيكي بةظايرؤسةكة دةطؤِرَيت
لةخؤكوشتني جؤرَيك وةك و وَيرانكاري
ظايرؤسةكة ثرؤتيني كة واية خانةيي
ِروودانـــي ضاالكييةكي دةبَيتةهـــؤي
بةهؤيةوة ذمارةيةكي طةورة و هةوي
دةبَيت دروست بةرطري لةخانةي زؤر
خانانة لـــةو زؤرةش و ئـــةم ذمـــارة
سي شانةكاني وَيرانكردني دةبنةهؤي
هةواييةكان دانؤضكة

َ
سيكل و بةطشتيي

بةتايبةتي.
كؤنرتؤَلكردني

دذي دةرمان هةندَيك لةئَيســـتادا
ضارةســـةركردني بؤ ظايرؤســـة ئةم 
بةكاردَيـــت ئةنفلؤنـــزا ةتةكانـــي

َ
حال

ئامانتاديـــن بةناوبانطرتينيشـــيان و 
ئوســـيلتاميفريو و ِريمانتاديـــن و 

زاناميفرية.
كـــراوة زؤربةي تَيبيني هةروةها
هةر بؤ بةراز ئةنفلؤنزاي ظايرؤسةكاني
هةستيارن، دةرمانانة ئةم جؤري ضوار
ئَيستا ظايرؤسةكاني ئةنفلؤنزاي م

َ
بةال

و لةئامانتادين هةريةك ســـتي
َ
بةرهةل

بؤ هةســـتيارة دةكات و ِريمانتاديـــن
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بةتاميفلو ناسراوة كة ئوســـيلتاميفري
بةكاردةهَينرَيـــت. ئَيســـتاكة و 
ئةم زؤر اليةني تائَيســـتا لةكاتَيكـــدا
وةك نةبووة ئاشكرا نوَيية ظايرؤســـة
ظايرؤســـةكة بنةِرةتي ســـةرضاوةي
ثةرةيســـةندووة، ضـــؤن ئايـــا  و 
كة بؤضوونـــة باوة ئـــةو هةرضةندة
مةكسيكةوة لةبةرازةكاني ســـةرةتا
كاركردني ِرَيطاي دابَيت،

َ
هةل ســـةري

و ضؤنَيتي طواستنةوةي ظايرؤســـةكة
وَيِراي ئاشكرانةبووة مرؤظيشدا لةنَيو
كة مةترســـي ئةو نةخؤشيية ئاستي
ض بةمةترســـيدار و ئايا ض ئاســـتَيك
دادةنرَيت، سووك ةتي

َ
بةحال ئاستَيك

ثَييان واية لةزانايان هةندَيـــك ضونكة
مةترسيدارييةوة لةِرووي نةخؤشييةكة
كــــاريطـــــةرييةكاني سنــــوردارةو
وةرزي ئةنفلؤنـــزاي لةكاريطـــةري
زانايانـــي لةكاتَيكـــدا تَيثةِرنـــاكات،
ثَيضةوانةية بؤضوونيـــان ديكة هـــةن

مــةترســـيداري  بةنةخؤشـــييةكي و 
كؤتايي دواجار حوكمـــي دادةنَيـــن،
ئةو لـــةدواي ثةتايـــة ئةم لةســـةر 
كـــة دةبَيـــت ثةرةســـةندنانةوة
لةِرووي دَين نةخؤشـــييةكةدا بةسةر
كةسانةي ئةو ئاماذةي وبوونةوةو

َ
بال

دةدةن، لةدةست طيانيان بةهؤيةوة
مايةي كة ديكةش اليةنَيكي هةروةها
ي

َ
لةسال مرؤظ ئةوةية طةشـــبينيية

ظايرؤســـي ِرووبـــةِرووي 1978ةوة 
بؤتةوة   H1N1 لةسواللةي ئةنفلؤنزا 
دةكرَيـــت واضـــاوةِروان لةبةرئـــةوة
دذي لةبةرطري جؤرَيك مرؤظ جةستةي
ظايرؤسي بةثَيضةوانةي دروستكردبَيت

تووشـــبوونة  H5N1 كـــة هـــؤكاري
ندة.

َ
بال بةئةنفلؤنزاي

ةتان بؤ
َ
دةول كة ئةو ِرَيوشوَينانةش

ِرووبةِرووبوونةوةي ثةتاكةدةيطرنةبةر
و جياوازة نةخؤشييةكة بووني بةثَيي
ةتَيك

َ
دةول لةهةر وبوونةوةي

َ
بال ئاستي

تووشبوون ةتي
َ
حال كة ةتانةي

َ
دةول لةو

تؤماركراوة تيادا نيايي
َ
بةدل بةثةتاكةي

كردنـــي
َ
بةكؤنرتؤل بايـــةخ زياتـــر 

ِرَيدةطـــرن و دةدةن نةخؤشـــييةكة
جياكردنةوةي لةِرَيي وبوونةوةي

َ
لةبال

دةوروبةريان كةســـاني و تووشبووان
هَيشتنةوةيان و و ضارةســـةركردنيان
نيادةبن لةوةي

َ
تادل لةذَير ضاودَيريدا

ديكةيان كةسي تووشـــكردني تواناي
دةكرَيت بةدواداضوون هةروةها نيية،
ئاستي و نةخؤشييةكة ةتةكاني

َ
حال بؤ

بةهةنطاو هةنطـــاو و وبوونةوةيـــي
َ
بال

دةدرَيت ك
َ
بةخةل ثَيويســـت زانيـــاري

ِرَيطةكانـــي و ثةتاكـــة دةربـــارةي
ينةوة

َ
لَيكؤل هـــاوكات و خؤثاراســـتن

ظايرؤســـةكة لةســـةر ثشـــكنني و 
وردي ثَيكهاتةي زانينـــي بؤ دةكرَيت
و داني

َ
هؤكاري ســـةرهةل و بؤماوةيي

دان
َ
هةول وَيِراي سةرةكي، سةرضاوةي

ئةم لةدذي ثَيكوتة بؤدروســـتكردني
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تانةي
َ
وال لـــةو بةتايبةتـــي  ثةتايـــة

ماددين. و زانستي تواناي خاوةني
هَيشـــتا كـــة تانـــةش 

َ
وال لـــةو 

كاربكرَيت ثَيويســـتة ونةبؤتـــةوة 
َ
بال

لةِرَيي وبوونـــةوةي
َ
لةبال بـــؤ ِرَيطرتن

دةروازةكاني كردني سنوور و
َ
توندوتؤل

توندي ضاودَيريكردني و ت
َ
وال هاتنةناو

تةوة،
َ
وال ئةو دَينةناو كةســـانةي ئةو

كةســـانةي ئةو ضاودَيريكردني وَيِراي
هاوشَيوةدةبن، نيشـــانةي دووضاري
ئامَيرو و ئامِراز دابينكردني  هةروةها
و ثشـــكنني بؤ دةرمانـــي ثَيويســـت
كادراني ِراهَيناني و ضارةســـةركردن
ئةو ئةنجامدانـــي بـــؤ تةندروســـتي
دةرمان ثَيويستيشـــة ِرَيوشـــوَينانة،
تا بكرَيت دابـــني ثَيويســـت بةبـــِري
ثةتاكـــة وبوونـــةوةي

َ
بال لةكاتـــي

ئـــةوةي بةكاربَيـــت،  ِراســـتةوخؤ
كارانة تَيروتةواو دةكات سةرجةم ئةم
تةندروستيية هؤشياري وكردنةوةي

َ
بال

نةخؤشييةكة دةربارةي كدا
َ
خةل لةناو

ضؤنَيتي نيشـــانةو و لَيكةوتةكاني و 
بؤ ئامادةباشـــي و لَيي خؤثاراســـتن
ئـــةو ضونكـــة ِرووبةِرووبوونـــةوةي،
ِرووبةِرووي جيهـــان ئةمِرؤ ثةتايـــةي
ئةنفلؤنزا ظايرؤسي دواثةتاي بؤتةوة
سواللةي بةضةندةها دةشـــَيت و نيية

بةِرَيوةبن. ديكة

سةرضاوةكان
609 ئابي 2009. 1.العربي ـ ذمارة

490 تشـــريني  ذمارة ـ الخاص 2.طبيبك
.2009 يةكةمي

3. http://newsvot.bbc.co.uk     
4.http://www.kharjhome.com/

news-action-show-id-4897htm
5.www.wikipedia.org       

   

 

  

دووطيان ذني بةرازو مةترسي بؤسةر ئةنفلؤنزاي
ِرووبةِرووي زياتر دووطيان ذنانـــي كةنةدييةكان ِرايانطةياند ذاثؤني و توَيـــذةرة
لةســـَي بةتايبةتي دةبنةوة بةراز ئةنفلؤنزاي ظايرؤســـي مةترســـي ماكةكاني
لةتؤرينتؤ ن

َ
منداال نةخؤشخانةي كة ينةوةيةك

َ
لَيكؤل دووطيانيدا. يةكةمي مانطي

تايبةت دةرمانسازي  ثةيمانطةي زانيارييةكاني
َ

لةطةل بةهاوكاري بةئةنجاميطةياند
تووشبوونييان مةترسي زياتر دووطيان ذناني كرد ئاشـــكراي دووطيان بةذناني

لةسةرة. بةراز بةئةنفلؤنزاي
لةنةخؤشخانةي ذةهرةكان زانستي و دةرمانسازي بةشي سةرؤكي شينيائيتؤ د.
و دةرمانة باشـــرتين لةئَيستادا ئوســـيلتاميفري دةرماني ئاشـــكرايكرد ن

َ
منداال

بةكارهَيناني ئاماذةيدا ئيتؤ د. هةروةها دووطيانيدا. لةكاتي ســـةالمةترتينيانة
بةكارهَيناني سةالمةتي دةربارةي زانياريمان هةرضةندة زاناميفري-يش دروستة
دوو ئةم بِروايةدان لةو نيية. توَيذةرةوةكان لةبةردةســـتدا دووطيانيدا لةكاتي
و مةترسي ثةرةسةندني كؤرثةلةو طةشـــةي ســـةر كارناكةنة هيضيان دةرمانة
و بةتةمةن و كةساني

َ
سال ثَينج خوار ني

َ
منداال و دووطيان ذناني لةســـةر زياتر

دروستدةكةن. سي، درَيذخايةني بةنةخؤشيية تووشبووان
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كارين هؤرني

كةسي نريؤسس 
ناسينةوةي بؤ حةزةكاني كةمة
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هةر َيم
َ
بل ئةوة دةمةوَيت سةرةتا

زؤري و طريوطرفتي كَيشـــة كةســـَيك
كَيشـــةي نيية ئةوة هةبـــوو مانـــاي
ثَيويســـتة زؤرجار هةية، دةروونـــي
سةرنجمان شتةي ئةو خواستةكانمان،
هةية ثَييي باوةِرمان يان ِرادةكَيشَيت
تيـــا دةذين ذينطةيةي  ئـــةو

َ
لةطـــةل

يةك بةر و يةكـــرت ببنةوة ِرووبةِرووي
بكةون.

بةريةككةوتنمان ضؤن هةندَيجـــار
ِرؤذانةيةو كارَيكي دةوروبـــةر

َ
لةطةل

بةو الدةين، لـــَي خؤماني ناتوانـــني
جؤرةشكَيشةو ملمالنَيدةروونييةكان
ناتوانيت و مرؤظ لةذياني بةشـــَيكن

لَييان. بطريت بةدوور خؤت
كارَيكي ن

َ
ئـــاذةال كارو ضاالكـــي

بوون بَيئةوةي وادروســـت غةريزييةو
بـــةدواي بكـــةن، زاووزَي فَيركرابـــن

و لةخؤيان بةرطري بطةِرَيـــن خؤراكدا
كارانةش ئةم بكـــةن، بَيضووةكانيان
بةجينةكاني ثةيوةنديان زؤر و كـــةم
كةوتوون.

َ
هةل وا هةيـــةو ـــةوة

َ
ئاذةل

مرؤظ بةثَيضةوانةوة، لةمرؤظدا م
َ
بةال

تواناي هةيـــة، بذاردني
َ
هةل توانـــاي

كَيشـــةكان لةســـةر هةية  بِريارداني
بِريارةكة جـــا و ضارةســـةركردنيان،
يان بَيت هةق قورس، يان بَيت ئاسان

ناهةق.
نريؤسسييةكان ئةندَيشة ئاَلؤزي

و هةية بِريارداني توانـــاي مرؤظ
لةنَيوان زؤرجار دةبَيت بؤيةشة هةر
خواســـتةكاندا بِريار دذة و خواســـت
حةز كاتَيك ناتوانني بؤنموونة: بدات،
كاتيشدا لةهةمان دةكةين، بةتةنيايي
بني، هاوِرَييةكماندا

َ
لةطـــةل بمانةوَيت

لةدوو لةيةككاتـــدا بكةين يان حـــةز

كؤلَيجـــي جياجيـــاي وةك كؤلَيجـــي
هونةري بخوَينني. و كؤلَيجي ثزيشكي
ثَيويستيدا و خواست لةنَيوان يان
كاتَيك بؤنموونة ئاراوة دَيتة كَيشـــة
خؤماندا خؤشةويستي كةسَيكي

َ
لةطةل

لةهةمان دادةنيشـــني بةخؤشييةوة 
ثَيويستي لَيمان نزيك هاوِرَييةكي كاتدا
لة لةمكاتةدا ئَيمة بةيارمةتي ئَيمةية،
حةزو لةنَيوان بِريارَيك داين دووِرياني
مانةوةمان و دانيشـــتن ئـــارةزووي
المان كةســـَيكي خؤشةويست

َ
لةطةل

ئةنجامداني ثَيويســـتي لةهةمانكاتدا
بةهاورَييةكمان. بةرامبةر ئةركَيك

لةئةنجامي كَيشـــة جار هةندَيـــك
طرنطدا ئةركي دوو لةنَيـــوان بِرياردان
جةنطدا لةكاتي ئةوةي وةك دَيتةئاراوة
ثؤســـتَيكي بزانني خؤماني بةئةركي
و وةربطرين مةترســـيدار ســـةربازي
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بمَينينةوة، بةرطريـــدا لةســـةنطةري
بةرثرســـيارَيتي كاتيشـــدا لةهةمان
اليان بةرامبةر خَيـــزان و مانةوةمان
ئةركَيكي ئةويش جةنطةكةدا لةكاتي

ديكةية.
و قورســـي و تايبةتمــــةنـــدي
بةشـــَيوةيةكي توندي كَيشـــةكانمان
ثَيشكةوتن بةباري بةندة ســـةرةكي

مرؤظي  طايةي
َ
كؤمةل ئةو و شارستاني

طةشـــةي باري ئةطةر دةذي، تيايـــدا
بوو وةستاو طةكة

َ
كؤمةل شارســـتاني

يةتي
َ
كؤمةال دابونةريتي  َيـــك 

َ
بةكؤمةل

بذاردني
َ
هةل دةرفةتي ئةوا بوو، تةنرا

زؤر تايبةتيةكان كَيشة لةســـةر بِريار
و ويســـت دةبَيت، َكةم و ســـنوردار
لةطةل َزورجار كةسي تاكة ئارةزووي
تاك دايةو دةووروبةردا ويســـتةكاني
ئةو بـــؤ وةفادارييـــةك وةك لَيـــرةدا
هةية ئينتماي  يةتييةي

َ
كؤمةال طروثة

دابونةريتةكاني ثةيِرةوي دةبَيت بؤي
باري ئةطةر م

َ
بـــةال بكات، طـــا

َ
كؤمةل

بةرفراوان طـــا
َ
كؤمةل ناو شارســـتاني

طــــــةشةســـةندوو لـــةقؤناغَيكي و 
واتة بوو ثَيشكةوتوودا ســـةردةمَيكي
بوو، كـــؤن نةتةنـــرا بةدابونةريتـــي
بوو، دي بةخؤيـــةوة خَيراي طؤِراني
لةيةك ذيـــان شـــَيوة جياوازةكانـــي
سةيركران لةتةنيشت يةكةوة ئاستداو
بذاردني

َ
هةل هةلي ئةوا بوون،

َ
قبول و

لةهةمانكاتيشـــدا ئاسان و زؤرة بِريار
نيية.

بِرياداني ـــرةدا توانـــاي مرؤظ لَيَ
بةخواســـتي دةتوانَيـــت و  هةيـــة 
لَيي ئةوةي و بـــكات دةوروبةرةكةي
ئةنجام ئـــةوة دةكرَيت ضـــاوةروان
و خاوةن ئايديا كةســـَيكي بدات، يان
و بَيت بةخؤي تايبةت بريكردنـــةوةي

بدات. خؤي بِريار بةخواستي
كةســـَيكي دةتوانَيـــت مـــرؤظ 
كةســـَيكي يان  بَيـــت يةتـــي

َ
كؤمةال

دةتوانَيت طؤشـــةطري، دورةثةرَيـــزو
خةمســـارد يان بَيـــت ســـةركةوتوو
كارةكانـــي. دةتوانَيت بِرواي بؤ بَيت
بةهَيزي و تونـــد بةثةروةردةيةكـــي
يان ةكاني

َ
مندال بؤ هةبَيت يةتي

َ
كؤمةال

لةثةروةردة بكات ئازاديان بةتةواوي
فَيركردنياندا. و

َيـــك
َ
بةكؤمةل بـــِرواي دةتوانَيـــت

ثياو بةذن و سةبارةت ثَيوةري مؤرالي
جيـــاوازي لةناو تَيِروانيني و هةبَيـــت
هةبَيت، يةكةيان هـــةر بؤ طادا

َ
كؤمةل

ثياو ذن بةيةكساني تةواوي بِرواي يان
ئةركةكانياندا. و ماف لةهةموو هةبَيت
ثةيــــوةنديـــة دةتــــوانَيـــت  ئـــةو 
طشتي دةربِرينَيكي وةك سَيكسييةكان
يان بكات ســـةير مرؤيي ثةيوةنـــدي
دوو نَيوان ِروحي وةك ثةيوةنديةكـــي
ثةرست نةذاد دةتوانَيت خؤشةويست.
مرؤيييةكان بةبةها بـــاوةِري يان بَيت
بةرز هَيند و بةهاي مـــرؤظ هةبَيـــت
ِرةش لةنَيوان جياوازي كة بنرخَينَيت

نةكات. سثيدا و
بِريارانة جـــؤرة  ئةم نيايـــي

َ
بةدل

مرؤظـــةكان ِرووبـــةِرووي زؤرجـــار 
طةيشـــتن بةئةنجامَيك بؤ و دةبنةوة
ِراستييةكي دةبَيت،  دروســـت  كَيشة
زؤرجار مـــرؤظ كة نةطرة

َ
هةل حاشـــا

و كَيشـــةكان بةرامبةر بةئاطا نييـــة
ضارةســـةرَيكي ناتوانَيت هةربؤيـــة
زؤركات بدؤزَيتـــةوة. بؤ طونجاويـــان
و دةهَينرَيت لـــَي وازيان كَيشـــةكان
مرؤظ يان دةســـثَيردرين، بةقـــةدةر
دةكةوَيتة بزانَيت بةخـــؤي بَيئةوةي
تووشـــي و ةوة

َ
هةل ثةيمانَيكي داوي

بةرثةرضدانـــةوة ِرووبةِرووبونـــةوةو 
ئاسايي مرؤظَيكي باسي لَيرةدا دَيت،
ِرؤشنبريو تةواو كةسَيكي نةك دةكةم
ةخورثَيدا

َ
لةدل كة كةسَيك يان ئيديال

دةذي.
هةبَيـــت بنةمايـــةك ثَيويســـتة
ِراســـتييــةكان، بؤناســـينــــــةوةي
ثَيويســـتة ئـــةو ِراســـتييانةي كـــة
بِريـــاردان بؤ بنضينةيـــني شـــتي  و 
كَيشـــةكاندا، لةضارةســـةركردني
شـــَيوةي ضةنديـــن  بنةماكانيـــش

هةية. جياوازيان
و نةكةين لةخؤمان

َ
فَيل ثَيويستة

ضيمان بزانني بكةينةوة خؤمان ساغ
ضةند تا و ضييـــة ويســـتمان دةوَيت،
ئايا هةية، جَيبةجَيكردنيمان توانـــاي
دةوَيت خؤش كةســـَيكمان لةناخةوة
دةوورووبةرةكةمان يان ضاوةِروانـــي
نيشـــان وا خؤمان ثـــِر دةكةينةوةو
دةوَيت؟ خؤش كةسةمان ئةو دةدةين
يةكَيـــك كـــة بةِراســـتي خةمباريـــن
دةمرَيت خَيزانةكةمان لةئةندامانـــي
دةركةويت، وا ثَيويســـتة يان ثَيتواية
طاكةت

َ
كؤمةل و دةووروبـــةرو ضونكة

دةكةن؟ ضاوةِروان لَي شَيوةيةت ئةو
زيندووت حةزَيكي دةكةيت هةســـت
دادوةر يان ببيتـــة هةية بؤئـــةوةي
بؤ تةنيا دةتةوَيـــت ثزيشـــك، يـــان
ثايةي ثلةو و دةركةوتن مةبةســـتي
بَيئةوةي بةكاريبهَينيت، يةتي

َ
كؤمةال

بكةيت؟ بوارانة بةو حةز
ئَيمةيـــة ويســـتي بةِراســـتي
ئاســـوودةيي لةوثةِري  ةكانمان 

َ
مندال

دةرفةتي و ئازاديـــدا طةورة بـــنب و
قاضي لةسةر بِرةخسَينني بؤ باشيان
تةنيا ئةمانة يان  بوةســـتن؟  خؤيان
هيضمان مةبةستة ئةو بؤ قسةيةو هةر
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َ
بةتال قسةي نوَينةرايةتي و نةكردووة

بؤضوونانةماندا؟ لةم دةكةين
ئةم وةآلمي دةكةين هةست َلَيرةدا
لةطةل ئةطةر نني ثرسيارانة ئاســـان
ماناي ئةمةش بني، ِراســـتطؤ خؤمان
زؤرجار لةرِاســـتيدا ئَيمة كة ئةوةيـــة
بةضي حةز و دةوَيت ضيمـــان نازانني
دةكةين،لةبةرئةوةيزؤرجاركَيشةكان
و مروظ ثةيوةنديـــان بةتَيِروانينـــي
ئةخالقييةكانةوة بةهـــا و بريوباوةِر
ناســـينةوةيان بـــؤ مةرجة هةيـــة، 
و هةبَيت ســـةنطاندنمان

َ
هةل ئَيمـــةش

بؤضوونانةي ئةو بـــؤ دانَيني، بةهايان
نزيك و طرتوون وةرمـــان لةدةرةوة 
ئةوةندة بةدةطمـــةن نـــني لَيمانةوة
دروســـت كَيشـــة بتوانن كة بةهَيزن
بنضينةيي هؤكارَيكي ببنـــة يان بكةن
كاريطةري بةرطةي لةبِريارداندا، طرنط
بةرامبةر الوازن و ناطـــرن دةرةكـــي

نوَيبوونةوةيةك. و طؤِرانكاري بةهةر
بةهادار و بةطرنط شـــتَيك ئةطةر
لةبةرئةوةي بَيـــت مان

َ
قبول و بزانني

طرنطة بةاليةوة دةووروبةرةكةمـــان
ناكات، دروست كَيشةش نييةو كَيشة
وابَيت باوةِري كوِرَيك ئةطةر بؤنموونة
ئةو دةبَيت َيـــت

َ
بل ثـــَي باوكـــي ضي

دروســـت نابَيت كَيشـــة ئةوا وا بكات
شـــتَيكي هةموو كة ِرادةيةي تـــا ئةو
داواكاري هيـــض بةبَي ةو

َ
قبول باوكـــي

بؤنموونة يـــان دانةوةيـــةك، م
َ
و وةال

ثةيوةندي كاتَيك خَيزانـــدار ثياوَيكي
ذنَيكي ديكةدا دةبةســـتَيت

َ
لةطـــةل

كَيشـــةيةكي لَيرةدا نيايييـــةوة
َ
بةدل

م كاتَيك
َ
بـــةال دَيتةئاراوة، ئةخالقـــي

كة بؤ ئـــةو ثيـــاوة دةبَيتة كَيشـــة
مانايةكي الي هاوســـةرطريي و خَيزان
وانةبَيت، ئةطـــةر هةبَيـــت، ثريؤزي 

لةكاتي دةكات بةرطري كةمرتين ئةوا
بةهةر لةبِرياردانداو ِرووبةِرووبونةوةي
شـــكايةوة بؤ بِريارةكةي اليةكـــدا

نيية. طرنط بةاليةوة
كَيشـــةيــــةك  ئَيمـــة كاتَيـــك  
شتَيك لةسةر بِريار و دةسةنطَينني

َ
هةل

دةدةيندةبَيتئةوتوانايةشمانهةبَيت
ئةطةرضي ببينةوة، ثاشطةز لةشتَيك
ثاشـــطةزبوونةوة بةتةواوي توانـــاي
ضونكة زؤر دةطمةنة، لةمةســـةلةيةك
ئاشكرا نني، بِريارةكانمان هةســـت و
بؤئةوة مةســـةلةكة لةوانةية دواجار
بطةِرَيتةوةكة زؤرَيكلةئَيمة لةبِريارداندا
و لةثاشطةز بوونةوةشمان نني بةهَيز
ثَيويستيي نني، ئاســـوودة لةبِريارَيك
ثاشان ئامادةباشييةو تواناو بِرياردان
بةرثرســـيارَيتيية بةرامبةر طرتني

َ
هةل

ةش
َ
هةل بِريارَيكي ئةطةر  بةبِريارةكان

هةبَيت ئةو غريةتةمان دةبَيـــت بَيت،
ة

َ
هةل هـــةر بِريارَيكي بةرثرســـيارَيتي

بةرثرسيار كةس و بطرين لةئةســـتؤ
َيت»بِريار

َ
دةل قةناعةتةي ئةو نةكةين،

لةهةر بةرثرسياريشم خؤمةو بِرياري
توانايةكي هَيزو هةيةتي» كة ئةنجامَيك
هةستَيكت و ثَيدةبةخشَيت ناوةكيت
يان شـــتَيك هيض ثابةندي دةداتَي كة
تاوانبار كةســـيش نةبيت و كةســـَيك

نةكةيت.
نانَيني، دان بةمـــةدا ئةطةرضـــي
كةســـانة بةو ئريةيي هةندَيجار بةآلم
ئاســـوودةو ذيانَيكي كـــة دةبةيـــن 
كَيشـــةيان كةم زؤر و هةية ئاراميان
بؤضوونةكةمان لةوانةية ديـــارة، ثَيو
ئريةيي كةسةي ئَيمة و ئةو بَيت ِراست
بَيت، بةتوانا كةســـَيكي دةبةين َثَي 
تال لَي ذياني طريوطرفتةكان كَيشـــةو
كةســـَيكي و ثَينةبةن زةفةري نةكةن

بَيت ذيان بووي
َ
قال بَيت، ثشـــوودرَيذ

كة قةناعةتةي ئـــةو و طةيشـــتبَيتة
مرؤظ لةذياني بةشَيكن ئةرك كَيشةو
البدةيت، لـــَي خؤتييان و ناتوانيـــت
بدةيت، دةبَيت بِرياريان لةسةر كو

َ
بةل

هَيندة كةســـانة ئةوانةن ئـــةم جؤرة
كَيشة كة دةِروانن، ذيان بؤ لةبةرزيةوة
لةئاستياندا ِرؤذانة ذياني ئةركةكاني و

دةنوَينَيت. بضوك
ضووبني، ةدا

َ
بةهةل ئَيمة لةوانةشة

ئَيمة ئريةيي ثَيدةبةين كةســـةي ئةو
ِرووكةش تةنيا دةيبينني، كَيشـــة بَي
لةئةنجامي كةسانة ئةو زؤرجار بَيت،
كوَيرانةوة ي

َ
طوَيِرايةل و كةمتةرخةمي

كَيشـــةيةك نـــني كة لـــةو ئاســـتةدا
بةرةنطـــاري يـــان ضارةســـةربكةن
طرنطيدان بةبَي ببنةوة، طريوطرفتَيك
بةدواي بارودؤخةكان شـــتَيك بةهيض
بةِرَيكةوتيان و ادةكَيشـــن ِرِِ خؤيانـــدا
ئةو لةبةرذةوةندي ئةمةش دةسثَيرن
ك

َ
خةل و دَيت كؤتايي كةســـانة جؤرة

و كةســـَيكي ئاسوودةن كة وادةزانن
نيية. كَيشةيان

دةطمةنـــة و شـــتَيكي بةهـــادار
مةينةتي بةوثةِري ئازارو كَيشةيةكي ثِر
و بدةين لةســـةر بِرياري هؤشـــةوة
بدؤزينةوة، بؤ طونجاوي ضارةسةري
بِريارَيكي دؤزينـــةوةي بؤ زياتر هةتا
و بدةين

َ
هـــةول دروســـت ِراســـت و

دةبَيت زياتر ورةمان هَيزو تَيكؤشني،
ئازادييةي ئـــةو دةبَيت و طةورةتـــر
ئةوكاتة تةنيا هةيـــة. لةدةروونماندا
نزيك لةئامانجةكانمان  دةتوانني ئَيمة
ِرووبةِرووبوونةوةي تواناي كة بينةوة،
درؤو ِرووكةشي هةبَيت، كَيشةكانمان
ذيان، بةرامبـــةر طرفتةكاني بَيباكـــي
بؤش و دةروونَيكي كة هؤكارةكـــةي
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ئريةيي و هةرطيز جَيي سةرنج ة
َ
بةتال

الوازي تووشـــي مرؤظ و نيية ثَيربدن
بةرامبةر دةكات دابِران و بَيتوانايي و
دةرةكي، كاريطةرييةكي هةر و خؤي
دروســـتبووني هـــؤكاري ِراســـتة تا
بن، زةحمةترت كَيشـــةكان بنضينةيي
ضارةســـةردةكرَين، قورسرت و دةبن
هؤيةكي ديكةشـــةوة لةاليةكي بةآلم
بؤ نةناسينةوةي طرنط نيية ئةوةندة
ئَيمة بةئاطاو شوَينةي ئةو كَيشةكان تا

بمَينينةوة. زيندوو و وريا
دروســـت ثـــــةروةردةيــــةكـــي
قَينَيـــت

َ
دةخول بـــاش زةمينةيةكـــي

و بناسني خؤمان باش ئَيمة بؤئةوةي
تَيطةيشتنمان لةبِريارداندا، بني بةتوانا
فاكتةرةكانـــي هةمـــوو لةطرنطـــي
نيشـــانةي بةبِريارةكان ثةيوةســـت
ِرَيكردنة لةسةر مرؤظةو تواناي فكري
دةدةين. بؤ ي

َ
هةول كـــة ئةو ِرَيطايةي

كَيشةيةك ناسينةوةي طراني و قورسي

زؤر نادروست دةروون الي كةســـَيكي
سروشتي. لةكةسَيكي وةك زياترة

لةكةســـَيكي مةبةســـتم لَيـــرةدا
كــــةســـَيكي نادروســـت دةروون 
كة طشتي بةشَيوةيةكي نريؤسســـيية
حةزو بؤ ناسينةوةي كةسَيكة كةمرت
شتَيك تةنيا هةية. خؤي ويســـتةكاني
كاردانةوةي دايـــةو كـــة لةهةســـتي
توِرةيي و ةخورثي

َ
دل دةبَيت لةسةري

لةشـــوينَيكدا لـــةوةي و بَيزاريةتـــي
ِرووشَينراوة. هةستي و كراوة بريندار
قوت كاردانةوةيةش ئـــةو زؤرجاريش
خؤيةوة ناخي دةيكاتـــة دةداتةوةو
بَي و لـــةالوازي و دةبَيتـــة جؤرَيـــك
لةئةســـتؤطرتني دةرفةتي  و تواناي

وندةكات. بةرثرسيارَيتي
هةمان هةر كَيشة نريؤسسييةكان
ئاسايي كةسَيكي كة طريوطرفتانةن ئةو
لةهةر شَيوةيان بةآلم هيالك دةكةن،
جَيي كة جياوازةو هَيند بارةكةدا دوو

هةمان و هةردووكيـــان بؤ ثرســـيارة
بهَينرَيت. بةكار دةربِرين

نموونةيةكي لةمة تَيطةيشتنمان بؤ
ئةندازيارَيك دةهَينينـــةوة، ئاســـان
ديكـــةدا كةســـي  هةندَيـــك

َ
لةطـــةل

زؤربـــةي كاردةكات، لةثِروذةيةكـــدا
ةتي

َ
حال تووشي و بَيزارة و هيالك كات

دةبَيت، خؤخواردنـــةوة  و ضوون
َ
هةل

ةتةي
َ
حال ئةو هؤكارانةي لـــةو يةكَيك

كردنييةتي هةست دةكات دروست بؤ
لةسةر طفتوطؤكردندا لةكاتي بةوةي
قسةكاني تةكنيكي كَيشـــةي هةندَيك
بؤ بةكـــةم وةرطرياون و حيســـابيان
هاوكارةكاني لةقســـةي وةك نةكراوة
بَيئاطايـــي ئـــةوةش ديكـــةي. دواي
طوَي بَيئةوةي دراوة، ئـــةو بِريارَيـــك
ئةو ثَيشـــنيازي ِروونكردنـــةوةو بؤ 
بؤ فرســـةتَيكي بدرَيتي يان بطريَيـــت
ئةو دذي دةتوانَيت ئةو مةبةستة. ئةو
يان و بةرةنطاري ببَيتةوة، بَيت بِريارة
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هةردوو بكات، زؤرينة بِريـــاري ي
َ
قبول

يةكاليكةرةوةية طونجـــاو و بِريارةكة
بِريار ئةو بةآلم  باروودؤخةكةدا،

َ
لةطةل

بةو قةناعةتي نـــادات و بؤ هيضيـــان
زؤر بريندارة لةكاتَيكدا بِريارانة نيية،
هيض دةكات و بةناهةقـــي و هةســـت
توِرةيي نـــاكات، ئةو لةخؤي بةرطري
مةطةر ئةوداية لةناخي ييةي

َ
جةنجال و

بَيتةوة. ِروون لةخةوندا
خواردوو توِرةبوونَيكي زؤرو ثةنط
ِرق و لةدةووروبةر لةِرق ثَيكهاتووة كة
ِرقةشة ئةم هةر خؤي، لةبَيدةسةآلتي
زؤر هيالكي و ثشَيوي مايةي دةبَيتة
ناتوانَيت هيض كة ئةو بؤي، لةكاتَيكدا
ثةيوةندي ئةمة هةبَيت كاردانـــةوةي
لةوانة هةية، فاكتةرَيكـــةوة بةضةند
خؤي وَينةي كَيشـــاني بةطةورةيـــي
مانةوةي بـــؤ بةجؤرَيـــك لةهزريـــدا،
ك

َ
خةل بةوةية ئةم فكرةي ثَيويســـتي

بكةن. ستايشي و بيناسَيت بةطةورة
بوارةي لةو كـــة واية ئـــةو تَيِروانيني
بةتواناتر زيرةكرتو لـــةو كةس خؤيدا
طرنطي و نيية، هـــةر كةمتةرخةمـــي
توِرةي و دةيهةذَينَيت ثَينةدانَيكـــي
بَيئةوةي ئةمانةشـــدا

َ
لةطةل دةكات.

هةســـتَيكي بكات هةســـت بةخـــؤي
حةز دروســـتبووة، تَيـــدا دِرندةيـــي
كةساني ضةوساندنةوةي و بةئازاردان
بةرذةوةندي بؤ بةكارهَينانيان و ديكة
ةي

َ
طةيشـــتن بةو خال و خؤي تايبةتي

ِرةفتارَيك دةكات، َكة مةبةســـتييةتي
هةول و دةكاتةوة لَي بَيزي خؤشـــي
بكات، ِرووثؤشي زؤر بةِرَيزَيكي دةدات
و بةدةووروبةرةوة ثةيوةســـتة زؤر 
ئالوودةية بَي ئةنـــدازة بةجؤرَيكـــي
ئةوانـــةوة، خؤشةويســـتي بةِرَيـــزو
بةحيســـاب ثَيويســـتي بةجؤرَيـــك
كات زؤربةي كة هةية ئةوان بؤكردني

تةسليمبووني و خؤي نةوايكردني
َ
بةدل

لةزؤربةي دَيت و دةووروبةر كؤتايي بؤ
دةكات. ِرا ِرووبةِرووبوونةوةكان

طرفتَيك كَيشـــةو جـــؤرةش بةم 
بووني لةنَيـــوان دةبَيـــت َدروســـت 
لةطةل تـــوِرة وَيرانكةر و هةســـتَيكي
رؤحيي ثَيويستيي و شةِرانطَيزي مةيلي
نرخاندني بةرز و خؤشةويستي و ِرَيز بؤ
نائارام و دةروونَيكي كة ئةنجامةكةي
دةنَيتة و ئةمةش دةست وطرذة هيالك
ئاســـايي ئةو توانايةي كة بينةقاقاي

دةنوَينَيت. مرؤظ بووني
لةفاكتةرةكانـــي ئَيمـــة ئةطـــةر 
وردبينةوة ئةندازيارة  ئةم  كَيشـــةي
لةنَيوان ِرَيكةوتنَيك دةبينني سةرةتا
بةزةحمةت و نييـــة فاكتةرانةدا ئةو 
ئةم دةبينرَيت، ئةمـــة  ثَيضةوانـــةي
بؤ هةية زؤري تينووَيتييةكي ثيـــاوة
بةدةســـتهَيناني ِرَيزو خؤشةويســـتي
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دةوورووبـــةري بةهـــةر نرخَيك بَيت. 
دووةم هةموو ئةم كَيشـــانة ديار نني 
طَيذدةخؤن  لةدةروونيدا  شاراوةن،  و 
و ثةنـــط دةخؤنةوةو قووت دةدرَين، 
تةنيا نيشـــانةيةكي كةمـــي طَيذاو و 
ِرووةو  دةروونييةكاني  بةربةرةكانيية 

دةرةوة دَين و دةردةكةون.
لةهةردوو  تَيِروانينـــي  ســـَييةم، 
بارةكةدا بةويســـت و ئارةزووي خؤي 
نييةو لةذَير دةســـةآلتي خؤيدا نيية، 
ئةطةر لةكاتَيكـــدا ئةوةش بزانَيت كة 
داواكاري و ثَيشـــنيازةكاني لةسةروو 
ي مةبةستةوةية، يان ئةو ِراستيية 

َ
خال

بزانَيـــت كة ضةنـــدة بةدةوورووبةري 
خؤيـــةوة ثابةنـــدة، هـــةر ناتوانَيت 
فاكتةرةكان بطؤِرَيت و باوةِر بةشتَيكي 
ديكـــة بهَينَيت، ئةو لةهـــةردوو الوة 
فشـــاري هَيزَيكي طةورةي لةســـةرة 
و كاري لةســـةر دةكـــةن، ئيرت ضؤن 
ئةو  بطؤِرَيت،  فاكتـــةرةكان  بتوانَيت 
بؤ  ديكة  كاني 

َ
خةل نةمةبةســـتييةتي 

بةكاربهَينَيت،  خـــؤي  بةرذةوةنـــدي 
نةدةيةوَيـــت هةموو شـــتَيكي ئةوان 
 بـــكات و ببَيتة 

َ
بـــَي مـــةرج قةبـــول

قوربانـــي، ئةم زةبـــرة دةروونيانة و 
لةِرووبةِرووبونةوةي  تي 

َ
دةســـةال بَي 

كَيشـــةو بِريارةكانـــدا الي ئـــةو هيض 
ِرَيطةيةك بؤضارةسةركردن و بِرياردان 
نةوة. لةكاتَيكدا ثَيمان وابَيت كة 

َ
ناهَيل

ي ســـنوري نَيوان كَيشة ئاسايي و 
َ
هَيل

ةو ِروون 
َ
كَيشة نريؤسسييةكان زؤر كال

م جياوازييان 
َ
و ئاشـــكرا نيية، بـــةال

لةســـةر  ِرَيكنةكةوتن  كـــة  لةوةداية 
بِريـــاردان لةكَيشـــة ئاســـايييةكاندا 
لةكَيشـــة  وةك  كةمـــرتة  زؤر 
هةر  بذاردني 

َ
هةل و  نريؤسســـييةكاندا 

بِريارَيك لةدوو بِريارةكة بؤ كةســـَيكي 
ئاســـايي كاريطـــةري خـــؤي هةية و 

بةرثرسيارَيتي تَيداية. هةروةها ثلةي 
هؤشـــياري كةســـةكانيش جياوازن، 
كيكـــةطادي  دةربِرينــــةكاني  بةثَيي 
ِراســـتةقينة  ذياني  سايكؤلؤذيســـت 
زؤر جـــؤراو جؤرو هةمة ضةشـــنرتة، 
 
َ
بةخةياأل كـــة خؤمـــان  لةوةي  وةك 

بكةيـــن وةك جيـــاوازي  ثَيناســـةي 
ييةكي تةواو هؤشـــيارو 

َ
نَيـــوان دوودل

ييةكي تةواو ناهؤشيارانة. ئةطةر 
َ
دوودل

كةسَيكي ئاسايي بؤ كَيشةيةك بةئاطا 
بةيارمةتييةكي  دةتوانَيت  ئةوا  نةبوو 
م 

َ
كةم لةباروودؤخةكـــة تَيبطات، بةال

كَيشةي كةسَيكي نريؤسس زؤر بةناخدا 
ِرؤضووة و بةئـــةرك و ماندووبوونَيكي 

زؤر دةتوانرَيت بخرَيتة بةر ِرؤشنايي.
كةسَيكي  كَيشةي  ضارةسةري  بؤ 
ئاســـايي دوو هةل هةية كـــة دةبَيت 
خاوةن  بذَيردرَيـــت، 

َ
هةل يةكَيكيـــان 

كَيشـــةكة هةردووكيـــان بةبايةخةوة 
دةبينَيـــت يان بةِرَيـــزةوة دةِروانَيتة 
تَيِروانينـــةوة  لـــةم  هةردووكيـــان، 
بذَيرَيت و 

َ
دةتوانَيـــت يةكَيكيـــان هةل

بِريـــاري بؤ بدات ئةطةرضي نةشـــياو 
بَيـــت و مانـــاي ثاشـــطةزبوونةوةش 
بَيـــت لةشـــتَيك، بـــةآلم كةســـَيكي 
نائاســـايي كة نوقمي كَيشة و طرفتةو 
بذاردنـــي نييـــةو هيض 

َ
دةرفةتـــي هةل

بؤ  نييـــة  لةبةردةمـــدا  ِرَيطةيةكـــي 
ضارةسةركردني كَيشةكان، بَي تواناية 
لةِرووبةِرووبونةوةدا، كاتَيك دةتوانرَيت 
ئةمة ضارةسةر بكرَيت كة كار لةسةر 
قَينةري ئةو 

َ
ئةو مةيالنة بكرَيت كة خول

ثةيوةندييةكاني  ثَيويستة  ةتةن. 
َ
حال

نَيوان خـــؤي و دةوورووبةر بةجؤرَيك  
قَينةرةكاني 

َ
باش بكات، كة مةيلة خول

نائاسايي بووني خؤي تَيدا بتوَينَيتةوة 
لةناويان بةرَيت.

ةتانةن كة لةطراني 
َ
ئةمانة ئةو حال

كَيشة نريؤسسييةكان بةرثرسيارن كة 
نةك  هةر ناســـينةوةيان ئاسان نيية، 
بطرة مـــرؤظ ماندوو بَي دةســـةآلت 
دةكةن و خاوةني هَيزَيكي وا طةورةن 
كة مرؤظ دةترسَينن. ئةطةر ئَيمة ئةو 
لةمَيشكماندا  و  نةناسينةوة  ةتانة 

َ
حال

بتوانني  زةحمةتة  ئةوا  ينةوة 
َ
نةيانهَيل

ي لةناوبردني كَيشةكاني 
َ
ي هةول

َ
لةدوودل

كةسَيكي نريؤسس بطةين كة دةيدات 
بؤ نةهَيشتنيان.       

ناســك  لةئةَلمانيــةوة:   وةرطَيِرانــي 
حةكيم دِرةيي

unsere inneren    :سةرضاوة
 Konflikte neurosen in unserer
zeit
Geist and psyche1994

ئةوةندة دامةنيشة                             
ئةوةيان  كةنةدييةكان  ةرةوة 

َ
لَيكؤل

ِراطةياند كة دانيشـــتن بؤماوةيةكي 
زؤر لةِرؤذدا دةبَيتةهؤي وةســـتاني 
هةناسة لةكاتي خةودا و هؤكارَيكي 
بؤخـــةوة نوضكـــَي دةطةِرَيتـــةوة 
هؤكاري  ـــةرةوةكان 

َ
لَيكؤل لةِرؤذدا. 

بؤخـــةوة نوضكـــَي دةطةِرَيتـــةوة بؤخـــةوة نوضكـــَي دةطةِرَيتـــةوة 

بؤ  دةطةِرَيننـــةوة  ةتـــة 
َ
حال ئـــةم 

هؤكاري  ـــةرةوةكان 
َ
لَيكؤل هؤكاري لةِرؤذدا.  ـــةرةوةكان 
َ
لَيكؤل لةِرؤذدا. 

زؤردانيشـــتن، ضونكة ئاو و خوَيني 
لـــةش لةقاضةكانـــدا كؤدةبنةوة و 
كةوتندا هَيزي كَيشكردني 

َ
لةكاتي ثال

ئـــةو شـــلة كؤبووةوانة ثةســـتان 
دةخةنةسةر مل و بةشي سةرةوةي 
دةبَيتةهؤي  و  هةناســـة  ِرَيـــِرةوي 
كة  الوةكي  خنكانَيكـــي  ِروودانـــي 
 و ئارام 

َ
مـــرؤظ لةخةوَيكي قـــوول

كة  الوةكي  خنكانَيكـــي  كة ِروودانـــي  الوةكي  خنكانَيكـــي  ِروودانـــي 

بَيبةش دةكات دةكرَيت مةترســـي 
بكةينةوة  كـــةم  ةتانـــة 

َ
حال ئـــةم 

ةو 
َ
لةِرَيي ماوةماوة هةســـتان و جول

ِرؤيشـــتنةوة لةكاتـــي كاركردنـــدا 
واتة نابَيـــت بؤماوةيةكي دورودرَيذ 

دابنيشني.
وةرطَيِراني: ِرَيكان غةفووروةرطَيِراني: ِرَيكان غةفوور
سةرضاوة: طؤظاري طبيبك ذ: 619 تةمووزي 2009
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م ناوَيت، ضي بةكاربَينم؟ 
َ

مندال
حةسةن شَيخ جافر
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ِرَيطاكانـــي  هةمـــوو  ئاشـــكراية 
Contra- بـــوون 

َ
لةمندال طرتـــن  ِرَيَ

بةثَيـــي  ثَيويســـتـــة   indication
و  خَيـــزان  ِرَيكخســـتني  جـــؤري 
ِرَيثَيدران دةستنيشـــان  و  طونجـــان 
بكرَيـــن و نابَيت بَي شـــارةزايي هيض 
ِرَيطايـــةك لةخؤوة ثةيـــِرةو بكرَيت، 
ةت و 

َ
ضونكـــة هةريةكةيـــان خةســـل

وَيِراي  هةيـــة،  خؤي  تايبةتمةنـــدي 
كاريطةرييةكانيي،  كَيشـــةو  و  طرفت 
تةمةني ذن و  ِرةضاوكردني  هةروةها 
ذمارةي خَيـــزان، مَيذينةي هةبووني 
لةذندا،  نةخؤشـــي  نةبوونـــي  يـــان 
دةبَيت  و  طرنطن  ثَيداويستيي  ئةمانة 
بووندا 

َ
لةمندال رٍَِيطرتـــن  لةثرؤطرامي 

ِرَيــــطــــرتـــن  بةهةندوةربطريَيـــن، 
بـــوون ثِرؤطرامَيكـــي ضِروثِرو 

َ
لةمندال

وردةو بةندة بةبارودؤخ و تةمةني ذن 
و ئةو خَيزانةي تَييدا دةذي و بةدةر 
نيية لةكاريطةريية الوةكييةكاني ئةو 
بؤ  ِرَيطايانةي  ئـــةو  يان  دةرمانانةي 

ئةم مةبةســـتة ثةيِرةو دةكرَين. 
شــَيوازةكاني ِرَيطرتن لةمنداَلبوون

ِرَيطرتن  بؤ  جيهاندا  لةســـةراثاي 
بوون زؤر هـــؤكارو جؤر هةن 

َ
لةمندال

م هةندَيك لةوانة 
َ
و دروستكراون، بةال

وةزارةتـــي  بازنـــةي  لـــةدةرةوةي 
تـــان و ِرَيكخـــراوي 

َ
تةندروســـتي وال

لةبةرئةوة  جيهانـــني،  تةندروســـتي 
من تةنيا ئةو جؤرانة باســـدةكةم كة 
 W.H.Oِرَيكخراوي تةندروستي جيهاني

ِرَيي ثَيداون.
ثَيـــش بةكارهَيناني هةر ِرَيطايةك 
دةبَيـــت كةســـي داواكار بـــِروات بؤ 
ِراوَيذكردن، كة ئةم بةشـــة  بةشـــي 
ثِرؤطرامةكةية،  بةشـــي  طرنطرتيـــن 

دياريدةكات  طونجاو  ِرَيطاي  ِراوَيذكار 
بؤ داواكار ئةويش بةثَيي هةلومةرجي 
ذن يان ثياو، بؤنموونة ئةطةر ذنَيكي 
 بِرواتة الي 

َ
ســـةروو تةمةن 35 سال

بذاردني ِرَيطةي 
َ
ِراوَيـــذكارو داواي هةل

نةبووني لَيبكات ِراوَيذكار بةهيض 
َ
مندال

َيت بـــِرؤ حةبي 
َ
شـــَيوةيةك ثَيـــي نال

L.D. يـــان H.D يان ســـَي قؤناغي 
Tri phasic بخؤ ئةطـــةر ضي تةنيا 
َيكيشـــي هةبَيـــت يـــان ذنَيكي 

َ
مندال

 بَيت و ِراوَيذكار 
َ

طةنجي بيست ســـال
ِرةوشي T.L يان ظةيزي كؤنؤمي يان 
نابذَيرَيت، 

َ
شـــرينقةي DNPA بؤ هةل

ِراوَيذكردن  ِراوَيـــذو  طرنطـــي  لَيرةدا 
دةردةكةوَيت.

ِراوَيـــذكاري خَيزان  تانةي 
َ
وال لةو 

كة بةشـــَيكة لةِرَيكخســـتني خَيزان، 
شـــَيوازي  دياريكردنـــي  ثِرؤســـةي 
بةمشـــَيوةية  بوون 

َ
لةمندال ِرَيطرتـــن 

بةِرَيـــوة دةضَيـــت: كاتَيـــك ذن يان 
ثياوَيك ســـةرداني دةكات يان خؤي 
ســـةرداني بنكة تةندروســـتييةكاني 
شـــار يان دةرةوةي شار دةكات كة 
بةثَيي خشتةي سةرؤكايةتي  ئةويش 
و  دانـــراوة  ثارَيزطـــا  تةندروســـتي 
ةوة ئةو خشتانة 

َ
لةســـةرةتاي ســـال

دابةشدةكرَيت و ئيدي بؤ ئةو مةبةستة 
بنكةكان  ســـةرداني  بةثَيي خشـــتة 
دةكرَيت و بنكةي تةندروســـتيش كة 
بـــؤ هةموو خَيزانَيكي ناونووســـكراو 
ةوة دؤسيةي دروست 

َ
لةسةرةتاي سال

كردووة و ذمـــارةي تايبةتي خَيزاني 
ثَيداوة، لةبةرئـــةوة كارمةنداني ئةو 
بنكـــة تةندروســـتيية ِرؤذَيـــك ثَيش 
ئةوة ئاطـــاداري ئةو ذنانة دةكةنةوة 
ِرَيطاكاني  بةكارهَينانـــي  داواي  كـــة 

بوونيان كردووةو 
َ
بةرطريكردن لةمندال

ئامادةيـــان دةكـــةن تـــا ِراوَيذكاري 
كارا دَيـــت بـــؤ ِرَينمايـــي كردنيان و 
طونجاو  شَيوازي  كردني  دةستنيشان 

بؤ ِرَيطرتن لةدووطياني.
ِراوَيذكار دةكرَيت لةهةمان بنكةي 
تةندروســـتي بَيت و شـــارةزايي ئةو 
بوارةي هةبَيت، ثـــاش دياري كردن 
نؤرةي  ِرَيطةي طونجاو  بذاردني 

َ
هةل و 

ئةنجامدانـــي كارةكاني ديكة دَيت كة 
تواناي  خؤيان  بنكةكـــة  كارمةنداني 
ئةنجامدانيـــان نييـــة، وةك دانانـــي 
لةولـــةب و ضاندنـــي نؤرثالنـــت يان 
ئامادةسازي بؤ T.L و ظازيكتؤمي و 
كةســـَيك ئةم كارة ئةنجام دةدات كة 
دةرضووي زانكؤ بَيت لةبةشي ماماني 

.D.O.G يان ثزيشكي
1. ِرَيطرتن لةِرَيي حةبةوة

Oral contracep- ِرَيطرتن بةحةب
tive ، حةب هةيـــة لةدوو ثَيكهاتةي 
Le- وEsenolestradioc دؤزكةم لة

vonorgestrel دروســـت دةكرَيت و 
L.)كة بةدوو شَيوة هةية، دؤزي كةم

 H.D) زيـــاد  دؤز  و   D Lowdose
High dose. بـــؤ هةمـــوو جـــؤرة 
حةبَيك ضةنـــد ثشـــكنينَيك و ضةند 
ثرســـيارَيك و ضةند مةرجَيك دةبَيت 
بةهةند وةربطريَيت. بؤنموونة لةكاتي 
بةكارهَينانـــي حةبي L.D دا، كاتَيك 
دةكات  ِراوَيذكارَيك  سةرداني  داواكار 
َيت ئةو ذنةي ئةم 

َ
ِراوَيذكار ثَيـــي دةل

حةبـــة بةكاردَينَيت نابَيت تةمةني لة 
 بةرةو ذووربَيت، سةريةشةي 

َ
35 سال

 Vascular يـــان   Tention دةماري 
headache نةبَيت، دةبَيت نةخؤشي 
Varesis دةوالـــي نةبَيـــت، لةثَينج 
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 زياتري نةبَيت ثاشان ِراوَيذكار 
َ

مندال
نيا بَيت كَيشـــةي 

َ
ثَيويســـتة لةوة دل

طالنـــدي ســـايرؤيدي نييـــة، نابَيت 
ةثةستؤي خوَيني بةرزبَيت، نابَيت 

َ
ثال

كَيشـــي زؤر بَيت ئةو كَيشةش بةثَيي 
 دةطؤِرَيت، دةبَيت شري نةدات.

َ
باال

طرفتانةي  ئـــةم  داواكار  ئةطـــةر 
نةبـــوو ئةوكاتـــة حةبـــي L.D بـــؤ 
دةستنيشـــان دةكرَيـــت، ســـةرةتا 
نيابَيت كـــة دووطيان 

َ
دةبَيـــت ذن دل

ثارضةيـــةك حةبي  ثاشـــان  نييـــة، 
بيست و يةك دانةيي لةثَينجةم ِرؤذي 
ســـوِري مانطانةدا دةست ثَيدةكات، 
يةكةم حةب لةســـةعاتي دياريكراودا 
باشرت واية شـــةوانة بَيت و تا بيست 
و يةك ِرؤذ بةردةوام دةبَيت ثاشـــان 
حةوت رؤذ ثشوو دةدات واتة حةوت 
ِرؤذ حةب ناخـــوات دواي حةوت ِرؤذ 
دةست بةخواردني دةستةي دووةمي 
طوَيدانة  بةبـــَي  دةكاتةوة  حةبةكان 
مانطانة دةستي  ئةوةي كة ســـوِري 

ثَيكردبَيت يان نا. 
لــةدةســـتثَيكـــردنــةوةي  م 

َ
بةال

دةســـتةي دووةمدا ئةطةر تا دة ِرؤذ 
سوِري مانطانة دةستي ثَينةكردةوة، 
ئةوا واز لةوحةبانة دَينَيت و ســـوود 
تا  وةردةطرَيت  كانـــدؤم  لةِرَيطـــةي 
دووطيان  كة  دةبَيتةوة  يةكاليي  بؤي 
َيم كة ئةطةر 

َ
نةبووة. ثَيويستة ئةوة بل

ِرؤذَيك ئةو حةبةي لةبريضوو بيخوات، 
هـــةركات هاتـــةوة بريي تـــا دوانزة 
ســـةعات دةتوانَيت حةبةكة بخوات، 
ثاش دوانزة ســـةعات ئيدي واز لةو 
حةبة دةهَينرَيت و دةست بةخواردني 
لةهةمان  ِرؤذي دووةم دةكات  حةبي 
م ئةطةر 

َ
كاتي شـــةوي ثَيشوودا، بةال
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دوو ِرؤذ لةبـــريي ضـــوو بيخوات ئةوا 
دةبَيت واز لةخواردني حةب بَينَيت و 
تا جارَيكي ديكة  بةكاربَينَيت  كاندؤم 

سوِري مانطانة دةست ثَيدةكاتةوة.
دةستةيةك  هةموو  وةرطرتني  بؤ 
لةحةبي دذة دووطياني دةبَيت مانطانة 
بكرَيت  ثةيوةنديدار  اليةني  سةرداني 
و ثةســـتاني خوَين بطريَيت و كَيشي 
جةســـتة وةربطريَيت و سةيري مةمك 
بكرَيت و تةنانةت ثشـــكنني بؤ جطةر 
بكرَيـــت ئينجا دةســـت بةوةرطرتني 

حةب بكرَيتةوة.
هةر ئةم حةبة لةجؤري HD هةية 
باشـــرت واية بةكارنةهَينرَيت، ضونكة 
هةية  زياتري  الوةكـــي  دةرئةنجامي 
و تةنيا بؤ دوو مةبةســـت بةكاردَيت، 
يةكةم بؤ ضارةسةري ناِرَيكي سوِري 
مانطانة بةهؤي هةســـتكردن بةترس 
ةِراوكـــَي يان هـــةر تَيكضوونَيكي 

َ
و دل

ديكةي ســـوِري مانطانة و بؤ ماوةي 
ســـَي مانطي تةواو بةكاردَيت، دووةم 
ةتـــي تةقيني كانـــدؤم لةكاري 

َ
لةحال

سَيكسيدا.
قؤناغيش  ســـَي  حةبي  هةروةها 
 tri phasic هةية كة ثَيي دةووترَيت
لةيةك دةستةي سَي ِرةنطيدا كةسثي 
ـــي و زةردة، جطة لةحةبي 

َ
و ثرتةقال

Lynestrepnol ئةم حةبة سةرةتاي 
بـــوون بةكاردَيـــت و هةر 

َ
دواي مندال

بيســـت و هةشت دةنكي  ثارضةيةك 
تَيداية و كارناكاتة سةر كةمبوونةوةي 
شـــريو تا 3 مانط دةدرَيـــت بةذن، 
 حةبةكاني 

َ
لةطـــةل م جيـــاوازي 

َ
بةال

ديكةدا ئةوةية ئةم جؤرة ثَيويســـتة 
دياريكـــراودا  ســـةعاتي  لةســـةرة 
بخورَيت و هيض ثشوويةكي تيادا نيية 

و هةركة ثارضـــةي يةكةم تةواو بوو 
دةســـتبةجَي دةبَيت ثارضةي دووةم 
لةماوةي  ئةطةر  ثَيبكرَيت،  دةســـت 
خواردني ئةم جؤرة حةبةدا ســـوِري 
ئةوا  ثَيكـــردةوة  دةســـتي  مانطانة 

دةبَيت خواردني بوةســـتَينرَيت.
ض كاتَيك نابَيت حةب بةكاربَيت؟

ةتانـــةدا نابَيـــت حةب 
َ
لـــةم حال

نةخؤشـــي  ذنانةي  ئةو  بةكاربَيـــت: 
نةمةيني  كَيشـــةي  هةيـــة،  يـــان 

َ
دل

خوَين و ســـةكتةي مَيشك و هةبووني 
 مةييني 

َ
دةوالـــي هـــاوكات لةطـــةل

خوَين و نةخؤشـــي جطةر و ئةطةري 
هةبوونـــي شـــَيرثةنجة لةجؤرةكاني 
دان 

َ
مةمك و ثةردةي ناوثؤشـــي منال

بـــوون لةوةي ذنـــي داواكار 
َ
و دوودل

ذنـــي جطةرةخؤري  و  بَيت  دووطيان 
 و ئةوانةي ضةوري 

َ
سةرو 35 ســـال

خوَينيان هةية.
ةتانةشـــدا نابَيت حةبي 

َ
لـــةم حال

ئـــةو  بةكاربَيـــت،  بـــوون 
َ
دذة مندال

السةريةشـــة  يان  شـــةقيقة  ذنانةي 
يان سةرئَيشـــةيةك ثةيوةندي  هةية 
بةبؤريضكةكاني خوَينةوة هةبَيت يان 
ثةركةميان هةية، يان كاتَيك ثةستاني 
يش 

َ
وكؤنرتؤل دةبَيـــت  بـــةرز  خوَين 

نةكرابَيـــت، ئـــةو ذنةي شـــةكرةي 
ئةو  ناتوانَيت  هةبووبَيـــت  دووطياني 
حةبة بةكاربَينَيـــت يان زةردوويي و 
نةخؤشي ساالســـيميا جؤري بَيتايان 
دةوالي،  زراوو  نةخؤشـــي  يان  هةية 
لةهةر ذنَيكدا هةبوون نابَيت هيض كام 
لةو حةبانة بةكاربَينَيت يان ثَيويستة 
بةكاريـــان  زؤرةوة  بةورياييـــةكـــي 

بَينَيت.
بؤ  طشـــتــي  بةشـــَيوةيـــــةكي 

ي يةكةمدا 
َ
هةر ســـةد ذن لـــة ســـال

لةوانةيـــة بةِرَيذةي يةك بؤ هةشـــت 
ِرَيذةيةش  ئـــةم  ذن دووطيـــان بنب، 
بةكارهَيناني  بةناِرَيكوثَيك  بةسرتاوة 
هةندَيك  كاتَيك  هةروةها  حةبةكةوة، 
 

َ
دةرمـــان لةكاتي نةخؤشـــيدا لةطةل

وةك  وةردةطريَيـــن  حةبانـــة  ئـــةم 
بةكارهَيناني دةرماني ئةنتي بايؤتيك 
و ِرشـــانةوةو ســـكضوون دةشـــَيت 
لةنَيوانياندا  لةكارتَيكـــردن  جؤرَيـــك 
ِرووبدات و ِرَيذةي شكستهاتني حةبي 

بةكارهَينراو زيادبكات.
2.لةِرَيي دةرزييةوة

لةِرَيـــي  بـــوون 
َ
لةمندال ِرَيطرتـــن 

دةرزي ديثؤميدرؤكسي ثِرؤجيسرتؤن 
بؤماوةي  كة  ئةسيتانDMPA-ةوة 
ســـَي مانط يـــان هةر شـــةش مانط 
ئةم  بةكاريدةهَينَيـــت.  ذن  جارَيـــك 
يان 

َ
ِرَيطةية باشة بؤ ئةو ذنانةي مندال

ناوَيت يان ئةوانـــةي لةنزيك تةمةني 
م ئةو ذنانةي نيازيان 

َ
نائومَيدين، بةال

واية لةئايندةيةكـــي نزيكدا دووطيان 
ببنةوة ئةوة دةبَيت خؤيان لةقةرةي 
ئـــةم دةرزييـــة نـــةدةن، ضونكـــة 
لةوانةيـــة ثاش وازهَينـــان لةدةرزي 
لَيـــدان بؤماوةيةكـــي دورودرَيذ ئةو 
ئةطةر  نةبَيتـــةوة،  دووطيـــان  ذنـــة 
واتة  لَيدرابَيت  دةرزييةكـــي  ضةنـــد 
 بةكاري هَينابَيت 

َ
بؤماوةي دووســـال

نةبووني  دووطيـــان  ئةطـــةري  ئيدي 
بؤ هةميشـــةيي زؤرة، بةثَيضةوانةي 
ئـــةو كةســـانةي حـــةب و كاندؤم و 
IUD بةكاردةهَينـــن دواي وازهَينان 

دةســـتبةجَي دووطيان دةبن.
دةرزي  نابَيـــت  بارانةشـــدا  لةم 
ذنـــةي  ئـــةو  بةكاربَيـــت:   DMPA
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بـــوون لةدووطيانـــي يان طرَيي 
َ
دوودل

مةمك يان هةســـتثَيكردن بةهةبووني 
طـــرَي و شـــَيرثةنجةي ثةيوةســـت 
بةهؤرمؤن و كَيشةي جطةرو كَيشةي 
و خوَينبةربووني  نةمةينـــي خوَيـــن 
بةدةر لةســـوِري مانطانةي هةبَيت و 

دةستنيشان نةكرابَيت.
لةكاتي  طشـــتي  بةشـــَيوةيةكي 
بةكارهَينانـــي ئةم دةرزييةدا بؤ هةر 
سةد كةس كةمرت لةيةك ذن دووطيان 

ي يةكةمدا.
َ
دةبَيت لةســـال

3. نؤرثالنت 
نؤرثالنـــت Norplant ِرَيطةيةكي 
ديكةيةو كاريطةي درَيذخايةني هةيةو 
شـــةش طوالجة كة لةشَيوةي دةنكة 
شـــقارتةي جةالتينيـــدان و درَيـــذي 
هةريةكَيكيان سَي بؤ ضوارسانتيمةتر 
مليمـــةتـــرة،   2.4 تيـــرةكـــةي  و 
هةرطوالجَيك ســـي و شةش مليطرام 
تَيداية  Levonorgestrelي  ماددةي 

 
َ

ثـــاش ِراوَيـــذو ثـــرس و ِرا لةطـــةل
كارمةنـــدي ثةيوةنديـــدار بةو كارة، 
 دةضَينرَين و بةشـــَيوةيةكي 

َ
لةقـــؤل

 كاريطةري 
َ

طشتي بؤماوةي ثَينج سال
ي نابَيت. 

َ
لةســـةر ذن دةبَيت و مندال

باشرت واية ثَيش ئةوةي ئةم شَيوازة 
دةرزي  يةك  داواكار  بةكاربهَينرَيـــت 
نؤرثالنت لَي بدات يـــان يةك ثارضة 
حةبـــي Lynestrenol بةكاربهَينَيت، 
بؤئةوةي ئةطةر هةر كَيشـــةيةك وةك 
يان خوَين  تَيكضووني سوِري مانطانة 
بةربوونـــي هةبوو ئيرت ئـــةو ِرَيطةية 

وةالوة بنرَيت و بةكارنةهَينرَيت.
ئةم ِرَيطةية بؤ ئةوكةســـانة باشة 
كـــة بؤماوةيةكـــي درَيـــذ نايانةوَيت 
ي زؤريان 

َ
يـــان بَيت يـــان مندال

َ
مندال

واز  بةتـــةواوي  نايانةوَيـــت  نييـــةو 
بوون بَينـــن، يان ئةو ذنانةي 

َ
لةمندال

ئامادةنني ِرؤذانـــة حةب يان كاندؤم 

بؤ ئةوانيش طونجاوة كة  بةكاربَينن، 
تةمةني  بطةنة  ماوة  َيكيان 

َ
ضةند سال

نائومَيدي يان ئةوانةي شـــريدةدةن.
لةم بارانـــةدا نابَيت ثشـــت بةم 
ِرَيطةيـــة ببةســـرتَيت بـــؤ ِرَيطرتـــن 
 

َ
لةدووطيانـــي: ئةطـــةر ذنةكة دوودل

بوون لةدووطياني يان نةخؤشييةكاني 
جطـــةر و شـــَيرثةنجةي مةمـــك كة 
يان  هةبَيت  بةهؤرمؤنةوة  ثةيوةندي 
لوولةكاني خوَين و شةكرة و  طرياني 
كةم خوَيني و خوَين بةربووني دةست 

نيشـــان نةكراو يان هؤكار نةزانراو.
ِرَيذةي شكســـتي لـــةم ِرَيطةيةدا 

بؤهةر ســـةد ذنَيك تةنيا 0.2.
4.كؤندؤم 

ِرَيطةية  ئـــةم   Condom كؤندؤم 
لةدووطياني  ِرَيطرتن  لـــةكاري  بَيجطة 
طواستنةوةي  دذي  باشـــة  ِرَيطرَيكي 
ثياودا  لةنَيوان ذن  نةخؤشي  هةندَيك 
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وةك ئايـــدزو ســـفليس و طؤنؤريـــاو 
، يان بـــؤ ئةو ذنانةي 

َ
تراي فؤمؤنال

 Sminal fluid لةبةرامبةر سثَيرم يان
ئةوة  ذن  ثَيويستة  م 

َ
بةال هةستيارن، 

لةئةنجامي  ئةطةر كؤندؤم  بزانَيت كة 
كاري سَيكســـيدا درزي بـــرد ئـــةوة 
 HD دووحةبي  دواكةوتن  بَي  دةبَيت 
يان ضوار حةبي L.D بخورَيت و ثاش 
دوانزة ســـةعاتي ديكـــةش بةهةمان 
بؤئةوةي  دووبارةبكرَيتةوة  شـــَيوة 

ترســـي لةدووطياني نةمَينَيت.
ِرَيـــذةي شكســـتي ئـــةم ِرَيطةية 

بؤهةر سةد كةســـَيك دوو بؤ ثَينجة.
5. ِرَيطةي لةولةب

باشرتواية I.U.D يان لةولةب كة 
8 جؤري هةية لةحةوت ِرؤذي يةكةمي 
ســـوِري مانطانة دابنرَيت، باشـــرتين 
جؤريان I.U.D جؤري Tcu380a كة 
 كاراية، 

َ
بؤماوةي هةشـــت تا دة سال

بؤ ئةو ذنانةش زؤر طونجاوة كة يةك 
يان هةيـــةو بؤماوةي 

َ
يـــان دوو مندال

َيك نايانةوَيت دووطيان بن.
َ
ضةند سال

ةتانةدا نابَيت ذن لةولةب 
َ
لةم حال

دابنَيـــت: ئةطةر دووطيـــان بوو يان 
ناوضةي زَي-ي  دان و 

َ
هةوكردني منال

هةبوو يان ئةطةري بووني شَيرثةنجة 
دانـــي 

َ
منال و  زاوزَي  لةكؤئةندامـــي 

دووفاق يان هةبووني طرَيي ظايرؤسي 
و مَيذينـــةي ِروودانـــي دووطيانبوون 

داندا هةبوو.
َ
لةدةرةوةي منال

ِرَيذةي شكســـتي بؤ هةر ســـةد 
ِرَيذةي  م 

َ
بـــةال لةيةك،  ذن كةمـــرتة 

دةرهاتنةوةي لةسةدا هةشتة.
6. بةســتني يــان بِرينــي لوولةكاني 

فالوب 
بةســـتني يان بِرينـــي لوولةكاني 

 Tubectomy, tubal ligation فالوب
بؤ هةميشةو بؤ ئةو ذنانة دةبَيت كة 
جارَيكي  نايانةوَيت  شَيوةيةك  بةهيض 
يان ببَيت، لةم شـــَيوازةدا 

َ
ديكة مندال

و  دةبةســـرتَيت  ـــدان 
َ
منال لوولـــةي 

بةمشـــَيوةية ثَيكطةيشـــتني هَيلكةو 
بوون 

َ
ســـثَيرم ِرَيي ثَي نادرَيت و مندال

ِروونـــادات. بؤ ئـــةم ِرَيطةية دةبَيت 
دةبَيـــت ذن بَيهـــؤش بكرَيت و ضةند 
ِرؤذَيـــك لةنةخؤشـــخانة بخةوَينرَيت، 
م هـــةر كَيشـــةيةك بَيتةِرَيـــي 

َ
بـــةال

يان   T.L نابَيـــت  نةشـــتةرطةريةكة 
لوولة بةســـتن ئةنجـــام بدرَيت واتة 
بِريار لةسةر  دةبَيت ثزيشـــكي بةنج 

ئةنجامداني نةشـــتةرطةرييةكة بدات.
بةســـتني  شكســـتي  ِرَيـــذةي 
لوولةكانـــي فالوب لةســـةدا ســـفرو 

لةدةيا دوو بؤ يةكة.
7. ظازيكتؤمي

ظازيكتؤمي Vasectomy بريتيية 
 Sminal fluid لوولـــةي  لةبِرينـــي 
ســـادةيةو  شـــَيوازَيكي  لةثياوانداو 
ِرَيطـــة  ئاســـانرتين  و  بةباشـــرتين 
نياو بَي مةترسييةو 

َ
دادةنرَيت و زؤر دل

لةكورترتيـــن مـــاوةدا كـــة نزيك نيو 
ئةنجام دةدرَيت  سةعات دةخايةنَيت 
دةكرَيت  نةشتةرطةري  ضةقؤي  بةبَي 

ثَيويســـتي بةبِريني ناوضةيية.
ئةم ِرَيطةيـــة زؤرترين و وردترين 
ِراوَيذكردني دةوَيت و دةبَيت بةداواكار 
بووترَيـــت ثـــاش نةشـــتةرطةري بؤ 
يان نابَيت، بؤ ئةو 

َ
هةتاهةتايـــة مندال

ثياوانة باشـــة كة بةهيض شـــَيوةيةك 
بَيت  دووطيان  ذنةكانيـــان  نايانةوَيت 
يان بؤ ئةو خَيزانانةي كة نةخؤشـــي 

بؤماوةييان هةية.

ئةنجـــــامدانـــي  ثـــاش  م 
َ
بـــةال

ظازيكتؤمي دةبَيت هةتا ســـَي مانط 
ثشـــت بةِرَيطةيةكي ديكة ببةسرتَيت 
لةم بارةدا كاندؤم باشـــرتين ِرَيطةية، 
ئةمـــةش بؤ ئةوةية نـــةوةك كةمَيك 
ســـثَيرم لةوديـــو بِرينـــي لولةكاندا 
مابنـــةوة و دووطيانـــي ِرووبدات كة 
دةشـــَيت ئةوكاتة كَيشـــةي خَيزاني 
ثياوةكـــة  ضونكـــة  لَيبكةوَيتـــةوة، 
ثَيي واية ذنةكـــةي دووطيان نابَيت، 
دةشـــَيت  هؤية  ئـــةو  لةبةر  م 

َ
بـــةال

ذنةكة دووطيـــان ببَيت، ِرووداني ئةم 
ةتـــةش دوور نيية و لةِراســـتيدا 

َ
حال

ِروويداوة.
هيض شـــتَيكي وا نيية كة شاياني 
باس بَيت و ِرَي لةكرداري ظازيكتؤمي 
يان لوولة بةســـتني ثياوان بطرَيت و 
لولةكاني  لةبةستني  ِرَيذةي شكستي 

سثَيرمي ثياو لةســـةدا نيو بؤ يةكة.
دواجار هةندَيك ِرَيطةي ديكة هةية 
ودروســـتكردن بؤ 

َ
وةك دايافرام و كال

سَيرظايكس و كرَيمي سثَيرم كوذ وةك 
Sup- جؤرَيك لةشاف ،Barierكرَيمي

 و جؤرة حةبَيكيش 
َ

pository و جَيل
هةية كةف دروست دةكات، دايافرام 
ودروســـتكردن بؤ ســـَيرظايكس 

َ
و كال

تاني 
َ
و كرَيمـــي ســـثَيرم كـــوذ لةوال

زؤر  ثَيشوودا  ةكاني 
َ
لةســـال ئةوروثا 

م لةئَيســـتادا ئةم 
َ
بةكار دةهاتن، بةال

ِرَيطايانـــة ئةوةنـــدة بةكارنايـــةن. 
لةِرَيطةكاني  شكســـتيش  ِرَيذةي 
ودروستكردن و كرَيمي 

َ
دايافرام و كال

ســـثَيرم كـــوذدا لةهةر ســـةد ذنَيك 
ثَينج بؤ بيســـت و ثَينج ذن دووطيان 

دةبَيت.
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يـــان   dyslexia ديسليكســـيــــا 
كةمتوانايـــي خوَيندنـــةوة يةكَيكـــة 
كةمتوانايي  جؤرةكاني  وترين 

َ
لةبةربال

فَيربوون لةجيهانداو بةندة بةشَيوازي 
ضارةســـةكردني زمانةوة كة زؤرجار 
بخوَينَيتةوة  دةتوانَيت  بةطران   

َ
مندال

يان بنووســـَيت و ئـــةوةي دةيةوَيت 
كاتَيك  كَيشـــةية  ئـــةم  دةيبرِبَيـــت، 
كةوتة بةرضاوو قســـةي لةســـةركرا، 
مرؤظايةتيـــةكان  ثةيوةندييـــة  كـــة 
ثَيويســـتييان بـــةوة بوو كـــة لةِرَيي 
زماني نوســـراو-خوَيندنةوةو نوسني-

ةوة ئاشناي يةكدي بنب و بةيةكةوة 
ببةسرتَينةوة.

جيهانييـــةكانـــدا  لةتوَيذينـــةوة 
ئامـــاذة بـــؤ ئةوةكراوة كة لةســـةدا 
ضواري دانيشـــتووان ئةم كَيشةيةيان 
لةهةموو  ديكـــة  بةواتايةكي  هةيـــة، 
بيســـت وثَينـــج كةســـَيكدا، يةكَيك 
خوَيندنةوةي  كةمتوانايـــي  طرفتـــي 
ينةوةيةكي 

َ
لةلَيكؤل هةروةهـــا  هةية، 

تايبةتدا دةركةوتووة كة لةسةدا دةي 
قوتابياني بةريتانيا و لةســـةدا دة بؤ 

ثانـــزةي قوتابياني ئةمريكا دووضارن 
بةديسلكســـيا و دةريش كةوتووة كة 
ضوار  لةنَيرينةدا  دووضاربووان  ِرَيذةي 

هَيندةي مَيينةية.
لةبنةِرةتدا   ،dyslexiaديسلكسيا
وشـــةيةكي يؤنانية، كة لةدوو وشـــة 
طراني  بةواتـــاي   dys ثَيكهاتـــووة، 
 lexiaو دَيـــت  كةمتوانايـــي  يـــان 
بةواتايي وشـــةي خوَينراوة دَيت، كة 
بةهةردوو بةشةكة واتايي كةمتوانايي 
 

َ
سوكةوتكردن لةطةل

َ
دةطةيةنَيت لةهةل

وشـــةو خوَيندنةوةدا، بـــؤ يةكةمجار 
زاناي  بريلني  لةاليةن  زاراوةيةش  ئةم 
ي 

َ
دةمـــاري فةرةنســـييةوة، لةســـال

1872دا بؤ ئةم مةبةستة بةكارهَينرا.
زاراوةي  زانستيشدا،  لةثَيناسةي 
ديسلكســـيا بةو كَيشـــةية دةوترَيت 
طرَي  بةكردنـــةوةي  ثةيوةنـــدي  كة 
كة  هةية  نووســـراوةكانةوة  ِرةمزيية 
 

َ
ِرؤل مَيشك  بنةِرةتي  بةشـــَيوةيةكي 

لةضارةسةركردنيدا دةبينَيت.
ميكانيزمي خوَيندنةوة 

زمانـــي دةربِرين يان قســـةكردن 

 لةتةمةني 
َ

ئةو ضاالكييةية كـــة مندال
بةباشي  دةتوانَيت  نةوة 

َ
ســـَي ســـاال

بةكاريبهَينَيـــت و طفتوطؤي ثَيبكات و 
ؤزةكان تَيبطات، 

َ
لةوشةو دةربِرينة ئال

ضونكة ئـــةو بةهرةية هةر لةبوونةوة 
بتوانَيت  لةمَيشكي مرؤظةوة هةية كة 
ِراظةي دةســـتةواذةكان بكات و لَييان 
م خوَيندنـــةوة لةضاو 

َ
بـــةال تَيبطات، 

تاِرادةيـــةك  كارَيكـــي  قســـةكردندا 
ؤزترةو مَيشـــكي مرؤظ ثَيويستي 

َ
ئال

بةكارايي و توانـــاي تايبةت هةية بؤ 
و  و شـــيكردنةوةي طرَي  وةرطرتـــن 
بةشَيوةيةكي  دةربِرينيان  و  هَيماكان 
 دةنط و واتاكانياندا.

َ
درووست لةطةل

لةميكانيزمي  زياتـــر  بؤئـــةوةي 
خوَيندنـــةوة بطةين با ســـةيري ئةم 
نموونةية بكةين: طريمان تؤ ســـةيري 
كتَيبَيك دةكةيت و وشةيةكت بةرضاو 
َيني وشـــةي ثزيشكة، 

َ
دةكةوَيت، بابل

ئةوكاتـــة ضاو ثيتةكاني وشـــةكة بؤ 
مَيشـــك دةطوَيزَيتـــةوة ومَيشـــكيش 
دةنطةكانيـــان   

َ
لةطـــةل ثيتـــةكان 

يةكدةخـــات و ســـةرجةم دةنطةكان 

ئةديسؤنيش 
كةمتوانايي خوَيندنةوةي هةبووة  
مةحمود عةبدولكةريم باجةَالن* 
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كؤدةكاتـــةوةو  دةربِرينـــدا  لةيـــةك 
طةنجينةي  بةكارهَيناني  لةئةنجامـــي 
مةودا دووري هزردا مَيشك وشةكة وَينا 
 ئةو واتايةي كة ثَيشرت 

َ
دةكات لةطةل

و  تؤماركراوة  كةســـةكةدا  لةهـــزري 
ثاشان دةربِريني وشةكة كة ثزيشكة. 
 ئةو 

َ
كَيشةي خوَيندنةوة لَيرةوة لةطةل

تواناي  كة  دةستثَيدةكات،  كةسانةدا 
طؤِرينـــي هَيما نوســـراوةكانيان نيية 
هَيما  يان طواستنةوةي  واتاكانيان  بؤ 
نوسراوةكان بةشَيوةيةكي درووست بؤ 
مَيشك و لةوَيشةوة ضارةسةركردنيان 
بـــؤ دةربِريـــن وخوَيندنـــةوة، ديارة 
هـــؤكاري ئـــةم كةمتواناييـــة يـــان 
َيك 

َ
نةتوانينـــة، دةطةِرَيتةوة بؤ كؤمةل

هؤكار لةمرؤظدا، كة طرنطرتينيان خؤي 
لةمانةي خوارةوةدا دةبينَيتةوة:

يةكةم: هؤكارة جةستةييةكان
مةبةســـت ئـــةو هؤكارانةيـــة كة 
دةطةِرَينةوة بؤ ثَيكهاتةي كرداريي و 
نةي 

َ
ئةنداميي و فسيؤلؤذيي لةو منداال

كـــة كةمتوانايي فَيربوونيـــان هةية، 
بةتايبةتي كةمتوانايي خوَيندنةوةيان 
هةيـــة، ئةمةش ثةيوةنـــدي بةضةند 
اليةنَيك لةطرفت و ثشـــَيوييةوة هةية 

لةِرووي:
۹ بوونـــي كةموكـــوِري دةماريي 
 

َ
كـــرداري، وةك ثشـــَيوي لةكؤنرتؤل

كردني مَيشك يان الي تايبةت بةزمان 
لةمَيشكدا. سةِّـاندني ئةم ِراستيةش 
لةئةنجامـــي ســـكانكردنَيكي وَينةيي 

مَيشكدا تَيبيني ئةمانة كراوة:
ـ بوونـــي دياردةيةكي شـــاز، لةو 
ناوضة مؤخييةي كة بةناوضةي بيستني 
ناسراوة لةمَيشكدا و كةوتووةتة ِرووي 

سةرووي ثَيشةوةي ثلي الجانط.
ـ لةنيـــوةي الي ضةثي مَيشـــكدا 
ناوضةي تايبـــةت بةزمان بضووكرتةو 
لةم  كةمـــرتة  خانةكانـــي  ذمـــارةي 

 ئةو 
َ

كةســـانةدا بةبـــةراورد لةطـــةل
كةسانةي كة ئاسايني.

ـ ضاالكـــي كارةبايـــي لةنيـــوةي 
الي ضةثـــي مؤخـــي ئةم كةســـانة، 
 

َ
جياوازييةكـــي بنةِرةتي هةية، لةطةل

كةساني ئاساييدا.
لةكةمي  ئاشـــكرا  جياوازييةكي  ـ 
طلطؤز  بةكاربردنـــي  وبوونـــةوةي 

َ
بال

ي مؤخدا 
َ
لةسةرجةم شوَينةكاني توَيكل

هةية.
۹ ثشَيوي و طرفتي بينني و بيستن، 
كة هؤكارَيكي طرنطـــي دركثَيكردن و 
طواستنةوةي زانياريية دةرةكييةكانن 
بؤ مَيشك و لةوَيش ِراظةكردنيان، بةو 

شَيوةيةي كة هةية.
ئةو  بؤماوةييـــةكان،  ۹هـــؤكارة 
طـــري ســـيفةتة 

َ
جينانـــةي كـــة هةل

بؤماوةييةكانـــي باوانن بؤ وةضةكان، 
ي طةورة دةبينن بؤ طواستنةوةي 

َ
ِرؤل

خوَيندنةوة،  كةمتوانايـــي  ِرةوشـــي 
جيهـــانييــــةكانـــدا  ينـــةوة 

َ
لةلَيكؤل

بـــةختـــي  كـــة  دةركــــةوتـــووة، 
كةمتوانايي  طرفتـــي  طواســـتنةوةي 
خوَيندنةوة لةباوانةوة لةسةدا ضلة بؤ 
نةوةكانيان، تةنانةت تَيبيني ئةوةش 
ي دووانة ئةطةر لةدوو 

َ
كراوة كة مندال

 يةكيش طةورة 
َ

ذينطـــةي جيادا لةطةل
ةتة 

َ
بكرَين، ِرةنط دانـــةوةي ئةم حال

هةر تيايانـــدا ِروودةدات و كاريطةريي 
لةسةريان دةبَيت.

دووةم: هؤكارة ذينطةييةكان 
ئةو ذينطةيةي مرؤظ تيايدا دةذي 
خوَيندنةوة  لةكةمتوانايي  هةية  ي 

َ
ِرؤل

كردني ِرةوشي دووضاربووان 
َ
و كؤنرتؤل

بةرةو باشرت يان خراثرتبوون، هةموو 
شـــَيوازو هةلومةرجةكانـــي طوزةران 
يةتـــي و ثةروةردةو 

َ
لـــةِرووي كؤمةال

 
َ

فَيركردن و شَيوازي ِرةفتاركردن لةطةل
ثشتيكردني 

َ
 لةِرووي ناسني و ثال

َ
مندال

بؤ ضاككـــردن، يـــان بةثَيضةوانةوة، 
ض لةناو خَيزاندا يـــان لةقوتابخانةدا، 
كاريطةري طةورة لةســـةر توانست و 
حةزي تـــاك دةبينن، بؤ فَيربوون يان 
فَيرنةبـــوون وثةكخســـتن، طرنطرتين 
 

َ
ئةو ثةيِرةوة ناشايستانةي كة مندال

دووضـــاري كةمتوانايـــي خوَيندنةوة 
دةكـــةن لةذينطةدا، لةضةند اليةنَيكدا 

خؤي دةبينَيتةوة، لةوانة:
بـــةشـــَيوازَيك،  فَيركردنيـــان  ـ 
 توانســـتة 

َ
كـــة نةطونجَيـــت لةطـــةل

تايبةتييةكانياندا.
ســـوكةوت 

َ
ـ ثشتطوَيخســـتني هةل

يانـــدا، بةو بيانووةي ئةم 
َ
كردن لةطةل

كةسانة درةنط فَيردةبن و فَيركردنيان 
ثَيويستي بةهيالكبوونَيكي زؤرة.

بةكارهَيناني كةرةستةو هؤكارو  ـ 
بابةتي فَيركردنيان طران و نةطونجاوة 
و دواجاريـــش تووشـــي نائومَيدي و 

شكستي دةبيت لةفَيركردنيان.
ةي زمانةواني 

َ
ـ طرنطي نةدان بةهةل

لةاليةن  لةخوَيندنـــةوةدا  دةربِرين  و 
مامؤستاكةيةوة. 

سَييةم: هؤكارة دةروونيةكان
ئـــةو هـــؤكارة دةروونييانةي كة 
و  فَيربـــوون  كةمتوانايـــي  لةثشـــت 
ي طةورة 

َ
كَيشةكاني خوَيندنةوةدان ِرؤل

دةبينن لةزيادكردني دةركةوتني ئةم 
ةتةدا، ئةو هؤكارانةش زياتر خؤيان 

َ
حال

لةثشَيوييةكاني تواناي بيستن وبينني 
و زمان و كردارةكاني بريو هزرو ِرادةي 
ئاطايي و دابةزيني ئاســـتي ذيريي يا 
بووني   

َ
لةطةل دةطرَيتـــةوة،  زيرةكي 

هةر طرفتَيك لةم طرفتانة ســـةرةِراي 
خوَيندنةوة،  توانـــاي  كةمكردنةوةي 
تاك دووضاري نائومَيدي و بَيزارييةكي 
ِرادةو هؤكاري  زؤر دةبَيت،  دةرووني 
كاريطـــةري ئةو هؤكارانةش لةســـةر 
بةم  هةريةك  كةمتوانايي خوَيندنةوة، 
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جؤرانةي خوارةوةية:
۹ ثشـــَيوييةكاني تواناي بيستن: 
هةمـــوو كردارَيكـــي دركثَيكردني تاك 
بةوروذاندني هةستةكان لةِرَيي بيستن 
و بينيينةوة دةستثَيدةكةن و لةوَيوة 
دةطوَيزرَينـــةوة بؤ مَيشـــك و ئةويش 
ِرَيكخســـتن و  كـــرداري كؤكردنةوةو 
َينجاني ضي شـــاياني دركثَيكردنة 

َ
هةل

كـــرداري  ديـــارة  دةدات،  ئةنجـــام 
كردارَيكي  تائاســـتَيك  خوَيندنةوةش 
لةهةســـتةكاني  هةريـــةك  ـــؤزةو 

َ
ئال

بينـــني وبيســـتن هاوبةشـــي دةكةن 
ثيتةكان  وتنـــةوةي  لةجياكردنةوةو 
و دركثَيكرنييـــان لةِرَيـــي بينـــني و 

بيستنةوة.
۹ ثشَيوييةكاني زمان: فةرهةنطي 
زمـــان و تواناي طفتوطـــؤو ياريكردن 
بةوشةو ِرستةكان و ئاستي ئامادةباشي 
 لةِراظةو شـــيكردنةوةي بابةتة 

َ
مندال

خوَينـــدراوةكان، هةريةك كاريطةريان 
لةسةر خوَيندنةوةو ِرادةي كةمتوانايي 
خوَيندنـــةوة هةيـــة، هـــةروةك ئةو 
نـــةي كـــة لةدةربِريني دةنطي 

َ
منداال

هةندَيك ثيت يان وتني هةندَيك وشةدا 
طرفتيـــان هةيـــة زؤرجـــار لةكرداري 
خوَيندنةوة بةشـــَيوةيةكي دروست و 

شياو الوازن.
۹ ثشَيوييةكاني هزرو بريهاتنةوة: 
زؤرَيـــك لةتوَيذةرةوان طةشـــتوونةتة 
نةي 

َ
منداال ئـــةو  كـــة  بِروايةي  ئـــةو 

كةمتوانايـــي خوَيندنةوةيـــان هةية، 
زؤر بةطرانـــي دةتوانـــن وروذَينـــةرة 
بيســـتني و ئةزموونةكانـــي هـــزري 
بينينيان بطَيِرنـــةوةو بهَيننةوة يادي 
دةطَيِرنةوة  ئةمةش  هؤكاري  خؤيان، 
بـــؤ ضاالكنةبوونـــي ِرادةي بةئاطايي 
بـــذاردن و كةمـــرت بةكارهَينانـــي 

َ
هةل

و  لةبــــــةركـــردن  ِرةهةندةكانـــي 
بريهاتنـــةوةو طَيِرانةوةيـــان لةضـــاو 
ئـــةو كةســـانةي كة ئاســـايني، بؤية 

خؤشبةختانة تَيبيني كراوة كة ئةطةر 
ئةو جؤرة كةســـانة ِرابهَينرَين لةسةر 
توانايان  دروســـت،  بريهاتنةوةيةكي 
باشرت دةبَيت و ئةطةري زؤر هةية بؤ 

ضاكرتبوونيان. 
بذاردن: 

َ
۹ ثشـــَيوي بةئاطايي هةل

تواناي تاك بؤ كاراكردني ضاالكيةكاني 
ئاطايي، كاريطةري تةواوي لةسةرجةم 
ييانـــةدا هةية، كة 

َ
ئةو كـــردارة ئةقل

ثةيوةندييان بةبةخوَيندنةوةوة هةية، 
ضونكـــة كاريطةري لةســـةر هةريةك 
بيســـتن  و  بينني  لةدركثَيكردنةكاني 
و زمان و تَيطةشـــتني خوَينراوةكاندا 
بةئاطاييـــش،  واردنـــي 

َ
هةال هةيـــة، 

وةرطرتني  طواستنةوةي  دةرئةنجامي 
ئـــةو بـــِرة بَيشـــومارة وروذَينـــةرو 
ناوةندي  دةكةونة  كـــة  زانيارييانةية 
بةئاطاييـــةوة، بةهؤي ســـنوردارَيتي 
كؤئةندامي ئامادةسازيي وضارةسةري 
كردني 

َ
زانيارييةكان لةاليـــةك و تَيكةل

بـــةالوة  ِرادةي  و  وروذَينـــةرةكان 
طرنطبوونيان لةاليةكي ديكةوة.

۹ دابةزينـــي ئاســـتي زيرةكـــي: 
ينةوةكان ئاماذة بؤئةوة دةكةن 

َ
لَيكؤل

ديسليكســـيا،  دووضاربووانـــي  كـــة 
زؤرَيكيان لةثلةيكي زيرةكي طشـــتي 
يـــان ناوةند و ســـةروو ناوةندةوةن، 
دابةزينيان،  يان  باشـــرتبوون  ِرادةي 
بةندة بةشَيوازي وانةوتنةوة و ِرادةي 

هاوكاريكردنيان لةخوَيندنةوةدا.
سيما جياكةرةوةكاني ديسلكسيا

شـــَيوازةكـــاني دووضــاربوونـــي 
 بةكةمتوانايـــي خوَيندنـــةوة 

َ
منـــدال

َيكـــةوة بؤ 
َ
جـــؤر بةجـــؤرةو لةمندال

َيكي ديكـــة دةطؤِرَيت، بؤنموونة 
َ
مندال

فَيردةبن،  بةطران  خوَيندنةوة  هةيانة 
ِرَينووس و نوســـينيان باشـــة  م 

َ
بةال

دياركةوتني  يـــان  بةثَيضةوانةوة  يان 
دياردةكانـــي كةمتوانايي خوَيندنةوة 
كاتيية، هةندَيك  ثضـــِرو  ثضِر  تياياندا 

كات كـــةم و هةندَيك كاتيش بةتوندي 
دةردةكـــةون، بؤية مـــةرج نيية هةر 
َيـــك نيشـــانةيةك يـــان ضةنـــد 

َ
مندال

نيشانةيةكي ئةم دياردانةي تَيدابَيت، 
تواناي كةمـــي خوَيندنةوةي هةبَيت، 
كو دةبَيت ســـةيري بةردةوامي و 

َ
بةل

 بكرَيت 
َ

مدانةوةي مندال
َ
ئاســـتي وةال

ِرادةي  و  خوَيندنـــةوة  لةكـــرداري 
بؤ  داني 

َ
لةهةول  

َ
مندال شكســـتهَيناني 

ئـــريادةي خؤي،  بةبَي  خوَيندنـــةوة 
بةئاطابن  خَيزان  ثَيويستة  كاتةدا  لةم 
ـــة و لةكاتـــي 

َ
بةرامبـــةر ئـــةو مندال

نيابوون لةم كَيشـــةية، ثَيويســـتة 
َ
دل

 
َ

 ثســـثؤِري تايبةت يان لةطةل
َ

لةطةل
مامؤســـتاي وانةكانيدا ِراوَيذو طفتوطؤ 
بكرَيـــت بؤئةوةي ثَيكـــةوة هاوكاري 
 بكرَيت بؤ ضارةسةر كردني ئةو 

َ
مندال

كَيشـــةية و بةردةوامبوون لةخوَيندن 
لةو ســـيما ديارانةش  و طةشةكردن، 
كـــة ئةطةري كَيشـــةي ديسليكســـيا 
لةم  طشتي،  بةشَيوةيةكي  دةبةخشن 

نةدا دةردةكةون:
َ
ضةند خاال

1. طرانـــي و ناِرةحةتي تايبةت، 
 

َ
دوور لةئـــريادةي خـــؤي و لةطـــةل

لةفَيربووني خوَيندنةوة  دانيشيدا 
َ
هةول

و نووسني و دةربِرين.
2. طراني بريضِري و ســـةرنجداني 
بـــةردةوام وكةمتوانايي لةطوَيطرتن و 

.
َ

ئاطايي و ثةرتةوازةيي خةيال
ئاِراستةكان،  جيانةكردنةوةي   .3
ِراســـت وضةث هةروةها لةلةثَيكردني 
و 

َ
و يان بةســـتني قةيتانـــي ثَيال

َ
ثَيال

يان بةســـتني بؤينبـــاخ، بَيزاردةبن، 
يان ناتوانن بةثَيي ثَيويست ئةنجامي 

بدةن.
4. بَيدةربةســـتي لةئةنجامدانـــي 
وةك  ِرؤذانـــةي،  ئةركـــةكــــانـــي 
ثاككردنةوةي دةمـــوددان و خاوَيني 
طشتي و ثابةندبوون بةو داواكارييانةي 

كة ثَيي دةسثَيردرَيت.
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لةيـــةك  يـــان  كـــردن 
َ
تَيكةل  .5

هاوشَيوةكان،  ثيتة  جيانةكردنةوةي 
وةك ج ح ض خ ع غ  هةروةهـــا هَيمـــا 

ذمَيرييةكان وةك  + - × ÷.
دةتوانَيـــت،  بةطرانـــي  زؤر   .5
نوسينة نوسراوةكاني سةر كتَيبةكةي 
ســـةر  بطوازَيتةوة  تةختةِرةش،  يان 

دةفتةري نووسينةوةكةي.
6. كةمتوانايي لةدووبارةكردنةوةي 
ئةو وشةو ِرســـتةو دةستةواذانةي كة 

جارَيكي ديكة دةيانخوَينَيتةوة.
دةقـــة  لـــةو  تَينةطةيشـــتن   .7
كـــة دةيانخوَينَيتةوة،  نوســـراوانةي 
داني بؤ خوَيندنةوة، 

َ
لةبةر زؤري هةول

توانـــاي بريضـــِري ســـةر واتاكانـــي 
كةمدةبَيتـــةوة و لةئةنجامدا ناتوانَيت 
بةشَيوةي زارةكي دةربِريني واتاكاني 

دووبارةبكاتةوة.
يـــان  دةســـتداطرتــــن  زؤر   .8
تايبـــةت  شـــَيوازي  بةكارهَينانـــي 
نةتوانينـــي   

َ
لةطـــةل لةنوســـيندا، 

ِرَيكوثَيكـــي لةنوســـينداو الربوونةوة 
لةسةر دَيِري نوسني.

لَيـــرةدا و ســـةرةِراي هةموو ئةم 
كَيشانةو كَيشـــةي ديكةش، ناتوانني 
َيني كةساني كةمتواناي خوَيندنةوة، 

َ
بل

و  ـــني 
َ
ئةقل دواكةوتـــووي  كةســـاني 

يان هةية، 
َ
كَيشـــةي ثةككةوتةي ئةقل

كـــو بةثَيضةوانـــةوة دةبَيـــت ئةو 
َ
بةل

ِراستية بزانني كة كةساني كةمتواناي 
لَيهاتوو  خوَيندنةوة، كةساني زؤرجار 
كارامـــةن لةزؤر بـــواري ذياندا و تاكة 
 

َ
ســـوكةوتكردنيانة لةطةل

َ
طرفتيان هةل

ةية 
َ
وشـــةو هَيماكاندا، بؤيـــة زؤر هةل

 و وتـــةي بَيزراويان 
َ

ئامـــاذةي تةمةل
كـــو دةبَيت بطةِرَيني 

َ
ثَي بوترَيت، بةل

ـــة بةهَيزةكانـــي تواناو 
َ
بـــةدواي خال

كةســـَيتياندا، تابتوانن بةشَيوةيةكي 
ئاســـايي دةرفـــةت و هةلومةرجـــي 
بكرَيت 

َ
واال لةبةردةمـــدا  داهَينانيـــان 
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بَيبـــةش نةكرَين،  و لةِرةوتـــي ذيان 
ضونكة زؤرن ئةوانـــةي كة لةمَيذووي 
بةدةست  لةِرؤذان  ِرؤذَيك  مرؤظايةتيدا 
كةمتوانايـــي خوَيندنةوةوة  طرفتـــي 
بوونةتة  م دواتـــر 

َ
ندوويانـــة، بةال

َ
ناال

مَيذووي  ثرشـــنطداري  ئةســـتَيرةكي 
تؤماركراوة،  ناويـــان  و  مرؤظايةتـــي 
 ـ ي زاناو داهَينةري 

َ
لةوانة طراهام بَيل

مةزني  زانـــاي  ئاينشـــتاين  تةلةفؤن 
ـــت ديزني خاوةني 

َ
بواري فيزيا و وال

بةرهةمهَيناني  بةناوبانطي  كؤمثانياي 
فليمي كارتؤني تؤم وجَيري كة جيهاني 
هةروةها  بةكارةكاني سةرســـامكرد، 
بيكاســـؤ-ي وَينةكَيشـــي بةناوبانطي 
فةِرةنسي و ئةديسؤن داهَينةري طلؤث، 
ئـــةو مرؤظةي كة جيهاني تاريكايي بؤ 
هةميشـــة ِرؤشـــنكردةوة و ليوناردؤ 
وَينةكَيشي  و  ثزيشـــك  زاناو  داظنشي 

هةستيارترين  خاوةني  بةناوبانط،كة 
وَينةي كَيشراوي مؤناليزايةو نةخشةو 
ـــكاري بـــؤ ضةنديـــن داهَينان و 

َ
هَيل

بةشةكاني ناوةوةي جةستةي مرؤظي 
 

َ
كَيشاوة كة زانست دواي ضةندين سال

بطرة بةسةدة دواي خؤي ثةيثَيربدووة 
و ضةنداني ديكة لةوانة، بؤية طرنطيدان 
بةو كةسانة، كارَيكي زؤر ثَيويستة و 
بطريَيتةبةر  لةبار  هةلومةرجي  دةبَيت 

بؤ باشرتكردنيان.
ِرَيطاضارةكاني طةشةثَيداني 

خوَيندنةوة
لةســـةر  قوتابيان  ِراهَينانـــي   .1
ئاشـــكرا،  واتـــادارو  خوَيندنـــةوةي 
 بةكارهَيناني بزاوتني دةســـت 

َ
لةطةل

و ِرةنطدانةوةي لةدةموضاودا، لَيرةدا 
نموونةيـــي  خوَيندنـــةوةي  طرنطـــي 
قؤناغةكاني  لةســـةرجةم  مامؤســـتا 

خوَيندندا دةردةكةوَيت.
بةخوَيندنـــةوةي  طرنطيـــدان   .2
بَيدةنـــط، ضونكة قوتابـــي تا لةواتا 
تَينةطات، خوَيندنةوةي ِرةوان نابَيت، 
 بدرَيت بؤ 

َ
بؤية ثَيويســـتة هاني مندال

خوَيندنـــةوةي بَيدةنط، تـــا لةواتاي 
طشـــتي تَيبطـــات ومامؤســـتا ثَيش 
وتووَيذي  بةدةنـــط،  خوَيندنـــةوةي 

دةربارة لةطةلَ  قوتابيةكاندا بكات.
قوتــــــابيـــان  ِراهَينــــانـــي   .3
 

َ
لةســـةرخوَيندنةوةي دروست، لةطةل

دروســـتي  شـــَيوةي  ِرةضاوكردنـــي 
وشةكان.

4. ِروونكردنةوةي وشـــة نوَيكان 
بةضةند شـــَيوازَيك، وةك بةكارهَيناني 
لةِرستةدا، ناوهَيناني هاوواتاكةي يان 
دذواتاكةي يان لةِرَيي وَينة يان نواندني 
مامؤســـتا  واية  باشـــرت  واتاكةيةوة، 
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ثرسيارو طفتوطؤ بكات و قوتابي خؤي 
ي ئةنجامداني هةبَيت، تةنيا لةوشة 

َ
ِرؤل

هةستيارةكاندا نةبَيت.
لةســـةر   

َ
منـــدال ِراهَينانـــي   .5

وَيســـتي خوَيندنةوةدا 
َ
ئازايـــي لةهةل

و ئةنجامدانـــي بةدةنطـــي ئاشـــكراو 
خؤي  بةويستي  ةكانيدا 

َ
هاوةل لةثَيش 

 
َ

بَي زؤرلَيكـــردن و ناضاركردن، لةطةل
هانـــدان و دةستخؤشـــي لَيكردنـــي 
لةكاتي سةركةوتنيدا لةخوَيندنةوةدا، 

تا متمانة بةخؤي بكات.
ةتي طونجاو لةكاتدا، 

َ
6. ثَيداني مؤل

تابتوانن  ِراهَينانيـــان  هَيـــدي  هَيدي 
لةكاتـــي طونجاودا خوَيندنةوة ئةنجام 

بدةن.
7. ِراهَينانيـــان بؤ ِرَيكخســـتن و 
لةكاتي  هؤشـــيان  بريو  كؤكردنةوةي 

خوَيندنةوةدا.
8. ِراهَينانيان بؤ بةكارهَيناني زياتر 
لةهةســـتَيك ياسةرجةم هةستةكانيان 

لةكاتي خوَيندنةوة.
9. ئارامـــي و دان بةخؤداطرتـــن 
 

َ
لةطـــةل ِرةفتــــاركـــردن  لةكاتـــي 

كةمتوانايانـــي خوَيندنـــةوةدا، ضةند 
ثَيويســـت بـــكات، ِراســـتكردنةوةي 
بَيئةوةي  خوَيندنةوةكانيان  ـــةي 

َ
هةل

بةسةرياندا تَيبثةِرَيت.
هـــؤكاري  بةكارهَينــــانـــي   .10

فَيركردني طونجاو لةخوَيندنةوةدا.
لةباشـــرتكردني  خَيـــزان  ـــي 

َ
ِرؤل

ِرةوشةكةدا.
ـــي 

َ
بَيطومـــان دايـــك وبـــاوك ِرؤل

كاريطـــةر دةبينـــن، لةهاوكاريكردني 
ـــي كةمتوانـــاي خوَيندنـــةوة، 

َ
مندال

ثةروةردةيي  ِرَيطاي  شـــَيوازو  ئةطةر 
وطونجـــاو لةبةربطرن بؤ ضارةســـةر، 
دةتوانَيت  كة خَيزان  لةو شَيوازانةش 

 بدات:
َ

بةهؤيةوة يارمةتي مندال
ـ زانينـــي زياتـــر لةكَيشـــةكان: 
هةرضي  بدات 

َ
هةول خَيزان  ثَيويســـتة 

فَيربووني  لةتوانـــاي  زياترة  زانياري 
ةكةيـــان و هـــؤكارة ِرَيطرةكاني 

َ
مندال

بةردةم فَيربووني بزانن.
و  ناِراســـتةوخؤ  ســـةرنجداني  ـ 
 و طـــةِران بةدواي 

َ
بةوريايـــي لةمندال

كليلةكانـــي دةرطـــاي هاوكاريكردني 
زانياري  زانيني شَيوازي  لةِرَيي   

َ
مندال

وةرطرتنيةوة، كة ئايا لةض ِرَيطةيةكةوة 
زياتر فَيردةبَيت، بينني يان بيســـتن 
يـــان بةركةوتـــن و دةســـتلَيدان يان 
بةثَيضةوانةوة زانيني ئةو ِرَيطةيةي كة 
دا، هةروةها 

َ
 تواناي مندال

َ
نالوَيت لةطةل

ئارةزووةكاني  بةبةهـــرةو  طرنطيدان 
 كارَيكي بةسوودة لةم بوارةدا.

َ
مندال

ـ دةرخســـتني توانا شاراوةكاني 
ـــة بةهَيزةكاني 

َ
لةِرَيـــي خال  

َ
منـــدال

فَيربوونييـــةوة، بؤنموونـــة ِرةنطـــة 
َيك كة تواناي خوَيندنةوةي باش 

َ
مندال

نةبَيت، توانـــاي طوَيطرتني زؤر باش 
بَيت، بؤية دةبَيـــت ئةو هةلة بةهةند 
وةربطريَيت و لةرَيي كاســـَيتي تؤمار 
يان ظيديؤوة زانياري ثَيببةخشرَيت و 

بانكي زانيارييةكاني فراوان بكرَيت.
 بؤ سوودوةرطرتن 

َ
ـ هانداني مندال

دووبارةنةكردنةوةي  و  ةكانـــي 
َ
لةهةل

ةكاني 
َ
بةطوَيرةي توانا و وةرطرتني هةل

بةبَي طرذي وبَيزاري.
ـ بةكارهَينــانـــي كــــؤمثيوتـــةر 
باشـــي كةســـاني  هاوكارييــــةكـــي 
بةتايبةتـــي  دةكات،  ديسليكســـيا 
و  بابةتةكانـــي  نوســـينةوةي  بـــؤ 
خوَيندنةوة  لةهةمانكاتدا  ئةركةكاني، 
ي 

َ
لةكؤمثيوتـــةردا دةتوانرَيت كؤنرتؤل

شـــَيوازي فؤنت و قةبارةي نوســـني 
 

َ
لةطةل بطونجَيت  بكرَيت بةجؤرَيك كة 

دا.
َ
تواناي خوَيندنةوةي مندال

و  لةبارطـــرذي  دووركةوتنـــةوة  ـ 
فَيركردني  ي 

َ
لةهةول بَيسوود  ملمالنَيي 

كو بةثَيضةوانةوة، ثَيويستة 
َ
دا، بةل

َ
مندال

مامؤستاكاني  كاري  هاوبةشي  خَيزان 

بـــكات و يارمةتيان بدات و درك بةوة 
 ئةو 

َ
بكات كـــة ِرةفتاركردن لةطـــةل

نةدا لةفَيربوون كارَيكي قورسةو 
َ
منداال

ثَيويستة خؤي بؤئامادة بكات.
كة  كتَيبانةي  ئـــةو  دابينكردني  ـ 
 توانســـتي زانيـــاري قوتابيدا 

َ
لةطةل

دةطونجَين، ضونكة كتَيبةكاني خوَيندن 
ي خوَيندنةوة هةية 

َ
ثةيوةنديان بةسال

يببذَيرَيت 
َ
 خؤي هةل

َ
زياتر، ئةطةر مندال

باشرتة.
لـــةكارة   

َ
منـــدال ئازادكردنـــي  ـ 

 تواناو ويســـت 
َ

طونجـــاوةكان لةطةل
بذاردني 

َ
وتةمةنـــي خؤيـــدا، وةك هةل

ثؤشـــاكةكاني، طفتوطؤكـــردن هـــةر 
ة ســـةرةتاكاني تةمةنييةوة، 

َ
لةســـال

دووبارةكردنـــةوةي ناوي شـــتةكاني 
 

َ
بةمنـــدال ِرَيطـــةدان  دةوروبـــةري، 

نـــي ديكة و 
َ
يكردني منداال

َ
بـــؤ تَيكةل

ياندا، دووركةوتنةوة 
َ
ياريكـــردن لةطةل

بةتواناكاني،  تةثَيكردن 
َ
طال لةِرةخنةو 

طَيِرانـــةوةي ضريؤكـــي ِرؤذانة بؤي و 
بـــوون بةجيهاني ثاكوبَيطةردي 

َ
تَيكةل

 بتوانَيت لةم 
َ

َيتـــي، تـــا منـــدال
َ
مندال

ِرَيطايانةوة ثةرة بةتوانستي زمانةواني 
و طةشةي تواناكاني بدات و ثاشرتيش 
بةســـةر طرفتةكاني ِرَيطةي فَيربووني 
 ببَيت و 

َ
خوَيندنـــةوة ونوســـيندا زال

ببَيـــت بةبةكةســـَيكي ســـةركةوتوو 
طةدا.

َ
لةكؤمةل

سةرضاوةكان:
1. الديسلكســـيا، كيـــف يمكـــن للمدرس 

اِّـساعدة؟ د.جاد البحريي.
2. عســـر القرأة  ا .جمال بـــن عمار االحمر 

الجزائري االندلسي.
3. dyslexia/learning difficlties
Developed and presented by) 

glyn jones)
4. ســـايتي اطفال الخليج، صعوبات التعلم، 

كيف تساعد طفلك علي التعلم.
m2287082@yahoo.com
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ي 
َ

وزةي ِرةش كؤنرتؤل
كشاني طةردوون دةكات
جةمال محةمةد ئةمني
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ِرابوردوودا  لةسةرةتاي ســـةدةي 
مانـــي ئةلبَيرت 

َ
زانـــاي فيزيايـــي ئةل

ئاينشـــتاين تيؤري ِرَيذةيي بةهةردوو 
بةشـــة  تايبةتي و طشـــتييةكةيةوة 
 1915 و   1905 نــــةكـــاني 

َ
لةســـاال

ثَيشكةشـــكرد كة تَيياندا بابةتةكاني 
وةك كات و شوَين و وزة و بارستايي و 

كَيشكردني تَيدا تاوتوَيي كردووة.
تيـــؤرة  داِرشـــتني  لةكــــاتـــي 
ِرَيذةييةكةيدا، ئاينشـــتاين كةوتة ذَير 
َيت 

َ
ةيةي كة دةل

َ
كاريطةري ئةو برية هةل

طةردوون وةســـتاوةو ناكشَيت، بؤية 
لةيةكَيك لةهاوكَيشـــةكاني نةطؤِرَيكي 
 ئةو 

َ
زيادكـــرد تابطونجَيـــت لةطـــةل

بريةدا و ئةو نةطؤِرةي ناو نا نةطؤِري 
م كاتَيك هةردوو زانا 

َ
طةردووني، بـــةال

تؤن هيومســـن 
َ
 و ميل

َ
ئةدويـــن هابـــل

ي 1921دا ســـةِّـانديان كة 
َ
لةســـال

ئاينشـــتاين  لةكشـــانداية،  طةردوون 
دةربارةي نةطـــؤِري طةردووني  وتي: 

ةبووة لةذيانمدا.
َ
طةورةترين هةل

نموونةي طةردوون الي ئاينشتاين 
وةســـتاوةو  طةردوون  كـــة  ئةوةبوو 
كاريطةري  هةية،  طؤيي  شـــَيوةيةكي 
كَيشـــكردنيش لةســـةر ئةو نموونةية 
ي 

َ
تاوداني دروستدةكرد كة ئةوةش بةدل

ئاينشـــتاين نةبوو، لةوكاتانةدا ئةوة 
نةدةزانرا كة طةردوون لةكشانداية بؤية 
ئةو لةهاوكَيشة ِرَيذةيية طشتييةكةيدا 
بؤئةوةي  دانـــا  طةردووني  نةطـــؤِري 
هاوتايي كَيشـــكردن بكات، بؤية ناوي 
دذي كَيشـــكردن نرا لةو نةطؤِرة، كة 
هةمان كاريطةري ضِري وزةي بؤشايي 
بووة شتَيكي  ئةو ضةمكةش  دةبَيت، 
ئاسايي لةنموونةكاني فيزياي تةنؤلكة 
وزة بـــةرزةكان، بةثَيي ســـيناريؤي 
تةقينـــةوة مةزنةكةش لةســـةرةتاي 
دروستبووني طةردووندا ضِريةكي وزةي 
بؤشـــايي طةورة هةبووة، كة هاوِرَيي 
م 

َ
 ثةستانَيكي سالبدا، بةال

َ
بووة لةطةل

لةِرَيذةيي طشتيدا ئةو ثةستانة كَيشي 
هةية، ئةوةش واي لةئاينشـــتاين كرد 
بذَيرَيت 

َ
كة نةطـــؤِري طةردوونـــي هةل

تا طةردوونَيكي وةستاو-ســـتاتَيك-ي 
دةســـتدةكةوَيت كة هةندَيك ماددةي 
ِرَيذةيي  تيؤري  هةرضةندة  بَيت،  تَيدا 
باشي  ييةكي 

َ
ناســـراوة كة قوال بةوة 

مي  زؤر 
َ
م هَيشـــتا وةال

َ
بِريـــووة، بةال

ثرســـياري النيية، وةك ئـــةوةي ئايا 
بؤشـــايي تـــةواو بؤشـــايية و هيضي 
تَيدا نييـــة؟ نموونةكاني طةورةبووني 
ثةيدابووني  ينةوةي 

َ
لةلَيكؤل طةردوون 

طةردووندا ثَيشبيني ئةوة دةكةن كة 
لةِرابردوويةكـــي زؤر دووردا كار بـــةو 
جـــؤرة نةبووةو لـــةوةش ناضَيت كة 
لةمكاتةي ئَيســـتادا بارةكة طؤِرابَيت، 
ئاينشتاين كة نةطؤِري طةردووني دانا 
دانَيكـــي بوو بؤ طوزارشـــتكردن 

َ
هةول

 
َ

لةئةطةري ئةوةي كة طةردووني بةتال
يان بؤشايي طةردووني وزةيةكي تَيدا 

 كَيشكردندا.
َ

بَيت هاوِرَي لةطةل
دؤزينـــةوة نوَييةكانيـــش ئاماذة 
بةوةدةكةن كة طـــةردوون بةخَيرايي 
طةي ئـــةوةي ثَيية 

َ
دةكشـــَيت و بةل

كة لةطةردووندا ئـــةوة هةية كة ثَيي 
دةووترَيـــت وزةي ِرةش! كة ئةوةش 
ئةطةري ِراستَيتي دانانةكةي ئاينشتايني 
تَيداية بؤ نةطؤِري طةردووني، ضونكة 
بؤشـــايي  وزةيةي  ئـــةو  ثَييـــة  بةو 
دةنَيت  بةطةردوونةوة   

َ
ثال طةردووني 

و ثارضةكاني لةيةكرت دووردةخاتةوة، 
م بةثَيي تيؤرة 

َ
واتة دةكشـــَيت، بةال

نوَييـــةكان وزةي ِرةش بةتَيثةِربووني 
كات كـــةم دةكات نـــةك بةنةطـــؤِري 
دةمَينَيتةوة وةك ئةوةي ئاينشـــتاين 
بؤي ضووة، لَيرةوة دةردةكةوَيت كة 
لةدؤزراوة  بةيةكَيك  ِرةشـــة  وزة  ئةو 
سةرنجِراكَيشـــةرةكــــان دادةنرَيـــت 
لةفيزيـــاي نوَيداو لةبةرئـــةوةي ئةو 
ي كشـــاني طةردوون دةكات، 

َ
كؤنرِتؤل

بؤية ناتوانرَيت ثَيشـــبيني لةدواِرؤذي 
طـــةردوون بكرَيـــت تا لةسروشـــتي 

فيزيايي ئةو وزةية نةطةين.
ِرَيذةيي طشتي بؤضوونَيكي زؤر نوَي 
دةدات دةربارةي هَيزي كَيشكردن كة 
زؤر جياوازة لةوةي نيوتن بؤي ضووة، 
نيوتن وا دةبينَيت كة هَيزي كَيشكردن 
لةنَيوان  ســـاتيية  كاريطةري  هَيزَيكي 
بارستاييةكاندا و ئةو بارستاييانة هيض 
كاريطةرييان نيية لةســـةر كات و ئةو 
شوَينةي كة بارســـتاييةكةي تَيداية، 
م ئاينشتاين وا دةبينَيت كة شوَين 

َ
بةال

و كات بةيةكداضوون لةضنراوَيكي ضوار 
دووريدا كة ثَيي دةوترَيت شـــوَيكات 
واتـــة space- time  ئـــةو ضنـــراوة 
بةهؤي بارستاييةوة ضةمَينراو دةبَيت 
هةروةك ئةوةي كةسَيك لةناوةِراستي 
ثارضة قوماشَيكدا دابنيشَيت كة لةهةر 
ضواراليةوة بةســـرتاوةو هةلواسراوة، 
ةي 

َ
هَيزي كَيشكردن الي ئاينشتاين جول

يان  كوِربوونةوة  بةثَيـــي  بارســـايية 
ضةمينةوةي شـــوَيكات، بارستاييةكة 
ضؤن  شـــوَيكات  كـــة  دياريـــدةكات 
بضةمَيتةوة و ضةمينةوةي شوَيكاتيش 
بارســـتاييةكة  ـــةي 

َ
جول ضؤنيةتـــي 

دياريدةكات! 
ئةطةر طؤي زةوي وةستاو بواية ئةوا 
بؤضوونةكان لةو ســـنورةدا كؤتاييان 
م زةوي دةخولَيتةوة و 

َ
دةهات، بـــةال

ةكاني 
َ
هَيل خوالنةوةيةشدا  ئةو   

َ
لةطةل

شـــوَيكات كةمَيـــك ثَيـــض دةخؤن و 
لـــوول دةبن ئـــةوةش بةديـــاردةي 
ِراكَيشـــاني ضوارضَيوة يـــان ثةيكةر 
 frame-dragging effectدةناسرَيت
بةبةردةوامي  بادةخـــؤن  نة 

َ
هَيال ئةو 

هةروةك ئةوةي شـــوَيكات شلةيةكي 
لينج بَيت!! 

ئةو بةردةواميية لةباداني شوَيكاتي 
دةبَيتةهؤي  ِروودةدات  كوِربووةوةدا 
بوارَيكي كَيشكردن بةناوي  بواري كَيش
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  gravitomagnetismموطناتيســـي
يان موطناتيسي كَيشكردن كة لةنَيوان 
هةســـارة و ئةســـتَيرةكانداية كاتَيك 
دةخولَينةوة و بواري كارؤموطناتيسي 
هـــةروةك بارطةيةكـــي كارةبايي واية 
كارةباييةكة دةطؤِرين  بارطـــة  كاتَيك 
دةبَيتة  كة  كَيشكراوةكة  بةبارستايية 
كارؤموطناتيســـي، ئَيمة هةســـت بةو 
بوارة موطناتيسية ناكةين هةرضةندة 
بـــةردةوام واين لةنَيو ئـــةو بوارةدا، 
بةثَيي تيـــؤري ِرَيذةيي طشـــتي هةر 
ئةستَيرة يان هةسارةيةك يان كونَيكي 
ِرةش و يـــان هةرشـــتَيك بارســـتايي 
هةبَيت دةخولَيتةوة و ئةو شـــوَيكاتة 
يداية و ئةو 

َ
ِرادةكَيشـــَيت كـــة لةطةل

بواري كَيشكردنة دروستدةكات.
لةسةر زةوي بوارَيكي كَيشكردني 
الواز هةية كة هاوكَيشةكاني ئاينشتاين 
لةِرَيذةيـــي طشـــتيدا دةطؤرِرَيـــن بؤ 
هاوكَيشـــةكاني جيمـــس ماكســـويل 

بةشـــَيوةيةكي  لةكارؤموطناتيســـيدا 
م زؤر زةحمةتة 

َ
جوان و قةشةنط! بةال

كة ئـــةو بواري كَيشـــكردنة بثَيورَيت 
لةســـةر زةوي لةبةر كةمي و الوازي 
ئةو هَيـــزة، بؤية زاناكان برييان لةوة 
كردةوة كة لةبؤشاييدا-فةزا-ثَيوانةي 
بكةن، خوالنـــةوةي تةنَيكي طةورةي 
وةك زةوي لةفةزادا هةروةك ِرةفتاري 
وةيـــة 

َ
جوال كارةبايـــي  بارطةيةكـــي 

لـــةالي  موطناتيســـيدا  لةبوارَيكـــي 
ماكسويل.

دوو كاريطةري طرنط
بةتونـــدي  كَيشـــكردن  بـــواري 
ـــةي شـــوَيكات، 

َ
بةجول ثةيوةســـتة 

ـــةي شـــوَيكاتيش 
َ
ســـةِّـاندني جول

بواري  ثَيوانـــي  بـــؤ  دةروازةيةكـــة 
Leon- 1960 ي

َ
كَيشـــكردن، لةســـال

ard Schiff  لةزانكـــؤي ســـتانفؤرد 
ةي 

َ
ثَيشـــنياري ئةوةي كـــرد كة جول

ثَيدةكرَيت  هةستي  ي 
َ
لؤكال شوَيكاتي 

ئةو  جريؤسكؤثةكان،  بةبةكارهَيناني 
خولطةي  بةهاوِرَيكي  جريؤســـكؤبةي 
زةوي دادةنرَيت بةهـــؤي بارنةطؤِرية 
بةجَيطـــريي  سروشـــتيةكةيـــــةوة 
م ئةطةر 

َ
دةمَينَيتةوة لةشوَيكاتدا، بةال

كَيشكردنةوة  بواري  بةهؤي  شوَيكات 
يـــدا 

َ
 جريؤســـكؤبةكةش لةطةل

َ
جـــوال

م ئةو جريؤســـكؤبةكة 
َ
َيت، بةال

َ
دةجول

لةذَير دوو كاريطةردا دةبَيت:
جيؤديســـي  كاريطةري  يةكـــةم: 
geodetic effect كـــة بريتيية لةبِري 
كوِربوونـــةوةي يـــان ضةمينـــةوةي 
زةوي بؤ ئةو شوَيكاتةي كة تَييداية، 
لةكوِربوونـــةوةي  دةبَيـــت  بريتـــي 
و   جريؤسكؤبةكةدا 

َ
لةطةل شـــوَيكات 

جريؤسكؤبةكة طؤشةي 90 ثلة دروست 
دةكات واتة ستوون لةسةر ِرووتةختي 
ةكـــةي لةشـــوَيكاتَيكي تةختدا، 

َ
جول

م كوِربوونةوةي شـــوَيكاتي زةوي 
َ
بةال

ةي جريؤسكؤبةكة 
َ
كاردةكاتة سةر جول
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و ئةو جياوازية لةنَيوان باري ستووني 
و الري لةكاريطـــةري جيؤديســـيةوة 

دةبَيت.
ِراكَيشـــاني  كاريطـــةري  دووةم: 
ضوارضَيوةيـــة كـــة بريتييـــة لةبِري 
ي دةوري 

َ
ِراكَيشاني شـــوَيكاتي لؤكال

زةوي لةاليـــةن زةوييةوة لةئةنجامي 
خوالنـــةوةي زةوييةوة و ئةســـتوون 
 كاريطةري جيؤديسي كة 

َ
دةبَيت لةطةل

ئةوة هؤي بووني بواري كَيشكردنة.
 GP-B تاقيكردنةوةي

  Schiff ئـــةو ثَيشـــنيارةي كـــة
هةوَينـــي  بـــووة  ثَيشكةشـــكرد 
تاقيكردنةوةيةكـــي طرنـــط بؤ طةِران 
بةدواي كَيشـــكردندا، تاقيكردنةوةكة 
لَينـــراوة   Gravity Probe-Bنـــاوي
بةكورتكراوةيGP-B  دةناسرَيت، كة 
ئاذانسي  و  زانكؤي ستانفؤرد  لةاليةن 
ناســـاوة ئةنجامدةدرَيـــت، لـــةِرؤذي 
20 نيســـاني 2004 ئامَيرةكاني ئةو 
تاقيكردنةوةية نَيردراوة بؤ فةزا بةهؤي 
لةبنكةي  دةســـتكردةوة  مانطَيكـــي 
تــــاقيكردنةوةكـــة  ظاندنبَيرطـــةوة، 
ئـــةو هةموو دواكةوتنـــة دواكةوت تا 
تةكنيكَيكـــي زؤر نايـــاب و ناوازة و 
طونجاو بةدةســـت بَيت و لة27 ئابي 
قؤناغي  ضووة  تاقيكردنةوةكة   2004
داتا  بةكؤكردنةوةي  جَيبةجَيبوونةوة 
بؤمـــاوةي 50 هةفتة و لـــة15 ئابي 
2005 كؤتايي بةكؤكردنةوةي داتاكان 

هات.
ئامَيرةكان بريتيني لة4 جريؤسكؤب 
بةتريةي 3 ســـم كة لةكوارتزي تواوة 
دروســـتكراون و بةضينَيكـــي تةنـــك 
10 هةزار  و  ِرووكةشكراون  لةنيؤبيؤم 
خول لةيةك دةقيقـــةدا دةخوات ئةو 
ئامَيرانةش لةنَيو لوولةكَيك لةهيليؤمي 
زؤر شـــل super fluid بةتةنيشـــت 
ثارَيزطاريكردني  بؤ  تةلســـكؤبَيكةوة 
لةجَيطريي ثلـــةي طةرمي دادةنرَيت، 

ئـــةو ئامَيرانة لةســـةر خولطةيةك و 
لـــةِرووي زةويةوة  640 كم  لةبةرزي 
تاقيكردنةوةكة  ميكانيزمي  دادةنرَيت 

بريتية لة:
1. تةلســـكؤبـــةكــة و تـــةوةري 
لةيةك  جريؤســـكؤبةكان  خوالنةوةي 
ئاســـتدا دةبن ِروو لةئةســـتَيرةيةكي 
دوور بةناوي IM pegasi وةك ثنتَيكي 

جَيطري و سةرضاوةيةك.
ةكة تةلسكؤبةكة 

َ
2. بةدرَيذايي سال

دوورة  ئــــةســـتَيرة  ئـــةو  لةســـةر 
خوالنةوةي  لةتـــةوةري  دةمَينَيتةوة 
جريؤسكؤبةكانةوة ئيرت لةو بةرزييةوة 
ئامَيرةكان هةســـت بةهيـــض طؤِرانَيك 
ي زةويدا 

َ
دةكةن كة لةشوَيكاتي لؤكال

ِروودةدات.
ثَيوانةي  تةلســـكؤبةكة  كاري   .3
هةر طؤِرانَيكة كة تةوةري خوالنةوةي 
لةماوةي  ِروودةدات  جريؤسكؤبةكاندا 
تاقيكردنةوةكـــة لةذَيـــر كاريطـــةري 

جيؤديسي يان ِراكَيشاني ضوارضَيوة.
 Francis 4. بةثَيي هةذمارةكاني
Everitt سةرؤكي تيمي تاقيكردنةوةكة 
لةزانكؤي ســـتانفؤرد و لةبةرزي 640 
كم كاريطةري جيؤديسي بة6.6 ميللي 
َيك و 

َ
ضركـــةي كةوانةيي بؤ هةرســـال

كاريطـــةري ِراكَيشـــاني ضوارضَيوةي 
بـــة 39 ميللـــي ضركـــةي كةوانةيي 
َيك تؤماركـــرد، ئةوةش 

َ
بؤ هةر ســـال

هةبوو  ورد  ثَيوانةكردنَيكي  ثَيويستي 
كةوانةيي  بطاتة0.0005ضركـــةي  كة 
َيك ئةو وردةيةش دةطاتة 

َ
بؤ هةر سال

كاغةزَيك  ئةســـتوري  ثَيوانةكردنـــي 
بزانيت  ئةطـــةر  160 كم،  لـــةدووري 
َيك 

َ
يةك ضركةي كةوانةيي بؤ هةر سال

يةكســـانة بةيةك لةسةر 3600 بةشي 
َيك.

َ
ثلةيةك بؤ هةر سال

لةمانطي 10ي 2005 سَي قؤناغي 
دةستيثَيكرد  داتاكان  شيكردنةوةيي 
لةســـةر زةوي و لةمانطي شـــوباتي 

هـــات،  كؤتايـــي  ئـــةوةش   2006
لةمانطـــي ئةيلولي 2006 هةســـتكرا 
لةشيكردنةوةكاندا  ةيةك 

َ
هةل بةبووني 

قيبلةنوماي  ـــةي 
َ
لةجول بةتايبةتـــي 

جريؤســـكؤبةكةدا و لةمانطي كانوني 
يةكةمي 2006 قؤناغي سَييةم كؤتايي 
ةكان 

َ
هات ثاش ِراســـتكردنةوةي هةل

و لة14 نيســـاني 2007 ئةنجامةكان 
ِراطةيةنـــدران وEveritt  وتـــي كـــة 
داتاكانيGP-B  بةِرووني دةريدةخةن 
كة ثَيشبينيةكاني ئاينشتاين دةربارةي 
 %1 بةِرَيذةي  جيؤديســـي  كاريطةري 
ِراستة و كاريطةري ِرِاكَيشاني ثةيكةر 
بة170 جار لةوةش كةمرتةو بةردةوام 
زاناكانـــي ســـتانفؤرد زانيارييـــةكان 
دةكرَيت  واضاوةِروان  و  شيدةكةنةوة 
كة شـــيكردنةوةي داتاكان بةردةوام 
بَيت تا ئةنجامـــي كؤتايي لة10 ئابي 

2010 ِرادةطةيةندرَين.
ئةطـــةر ئةو بواري كَيشـــكردنةي 
ماناي  ئـــةوا  دؤزرايةوة  ئاينشـــتاين 
لةثَيشبينيةكانيدا  ئاينشتاين  كة  واية 
ِراســـت بووة ئةطةر نا ئةوا ماناي واية 
كة تيؤريةكةي ئاينشتاين كةموكورتي 
تياية و دةبَيت ضاوةِرواني شؤرشَيكي 
م وا ئةو 

َ
نوَيي ديكةي فيزيا بكةين، بةال

بوارةش دؤزرايةوة دةبَيت كاريطةري 
ضـــي بَيـــت لةســـةر ذيانمـــان ئاخؤ 
ضةمكَيكي نوَيمان ثَيدةدات دةربارةي 
ذيان با ضاوةِروان بني بزانني لةدواِرؤذ 

ضي ِروودةدات؟ 

سةرضاوةكان 
1. مجلـــة العربي كويتـــي، عدد611، /10

.2009
2. د.عبدالرحيم البدر، الكون االحدب.

3. د.طالب ناهي الخفاجي، نظرتنا اِّـعاصرة 
اُّـ الكون. 
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م لةسةر سَيكس 
َ
ثرسيار و وةال

د. فةوزية
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بةشـــَيكي  سَيكســـي  ثةيوةندي 
طرنط لةذياني مرؤظـــدا داطريدةكات، 
بؤيـــة ِرؤذانة ضةندين ثرســـيار لةالي 
ذن و ثياو دروســـتدةبَيت كة لةذياني 
ِرؤذانـــة و لةكاتي سَيكســـكردندا بَي 
وةآلم دةمَيننـــةوة يـــان دةيانوَيـــت 
ئةمانة  بكةوَيت،  ضنـــط  وةآلمَيكيان 
ذمارةك ثرسيارن كة ِرؤذانة ِرووبةِرويان 
دةبينةوة، بؤية لةطةأل وةآلمةكانياندا 

دةيانخةينةِروو.  
ئارةزووكردنى زؤرى سَيكس و لةِرؤذَيكدا 

ضةندجارَيك جووتبوون سروشتيية؟
هةر  وةك  سَيكســـي  ئـــارةزووى 
ئارةزوويةكـــى ديكة وايـــة بؤ نموونة 
ئـــارةزووى خواردن، ئـــةم ئارةزووة 
دةشـــَيت الى هةندَيك كةس زؤربَيت 
و الى هةندَيكى ديكة ئاســـايي و الى 
هةندَيك كةم بَيـت، بةهةمان شـــَيوة 
ذمـــارةى ئةو جارانةش كة ثةيوةندى 
بؤ  لةكةسَيكةوة  دةكرَيت  سَيكســـي 
كةســـَيكي ديكة جياوازة، لةبةرئةوة 
ةتـــة هيض شـــايةنى ترس و 

َ
ئةم حال

نائارامـــى نييـــةو سروشـــتيية، ئةو 
بةمشَيوةيةية  بةسروشـــتى  ثياوةى 
وا ثَيويســـت دةكات هاوســـةرةكةى 
ةتةكـــةى 

َ
لةحال و  بـــدات  يارمةتـــى 

تَيبطات تاتووشـــي ثةنطخواردنةوةى 
تـــؤو نةبَيت كة دواجـــار دةبَيتةهؤى 
تووشبوون بةثرؤستات و ئازارى ثشت 
و ســـك و لةمكاتانةشـــدا ئةو تؤواوة 
توند  يان كؤكةيةكى  ميزكردن   

َ
لةطةل

طرتنى شـــتى قورس كةم كةم 
َ
يان هةل

دَيتةخوارةوة. 
ذمارةى سَيكســـكردن  دةربارةى 
لةِرؤذَيكدا ضةندجار هيض مةترسييةكى 
نييـــة ئةطةر بارودؤخى تةندروســـتى 
يةتـــى ِرَيطةبـــدات و هيـــض 

َ
و كؤمةال

ضارةسةرَيكى وانيية كة ئةو ئارةزووة 

م ئـــةو ثياوةى 
َ
كةمبكاتـــةوة، بـــةال

بـــةم شـــَيوةيةية دةتوانَيـــت خؤى 
كاركردنةوة  ِرؤذانةو  بةضاالكييةكانى 
يةتى و وةرزشـــي 

َ
يان ضاالكى كؤمةال

 بكات.
َ

سةرقال
ضؤن بزانم تووشي زووهاويشتن بووم 

يان نا، كاتى ثَيويست ضةندة؟
هيـــض كاتَيكى دياريكـــراو نيية بؤ 
ئةنجامدانـــى ثةيوةنـــدى سَيكســـي 
 هاوســـةرةكةتدا كة ئاماذةبَيت 

َ
لةطةل

زووهاويشتنى  تووشـــي  تؤ  بؤئةوةى 
ئـــارةزوو  م 

َ
بـــةال نةبوويـــت،  تـــؤو 

سَيكسوالي  تَيربوونى  و  ضَيذوةرطرتن 
وطؤِركراو لةنَيوان ذن و ثياودا ئةوة 

َ
ئال

بابةتـــة طرنطةكةية. زؤر طرنطة كاتَيك 
دوو هاوســـةر ئةو ثةيوةنديية دةكةن 
سَيكســـيدابن  وروذاندنى  ةتـــى 

َ
لةحال

هةمـــوو  دةشـــَيت  لةمبـــارةدا  و 
دةقيقةيةك  ضةنـــد  ثةيوةندييةكـــة 
بخايةنَيت و هةردووكيشيان طةيشتبنة 
م هةندَيجار يةكَيك لةذن 

َ
تَيربوون، بةال

و ثياو لـــةو كاتةدا ئـــارةزوو ناكات 
بؤية مةســـةلةكة زياتر كاتى دةوَيت 
تـــا هةريةكةيـــان دةطةنـــة قؤناغى 
تَيربوونى  و  دةروونى  هَيوربوونةوةى 
ســـةبارةت  وطؤِركراو، 

َ
ئال سَيكســـي 

ندنـــى ئةو كاتـــةى كة ثياو 
َ
بةخةمال

دةتوانَيت لةبارى ِرةثبووندا بمَينَيتةوة 
بؤ  لةيةكةمني  ثيـــاو  ئةطـــةر  َين 

َ
دةل

ِرةثبوونـــدا  دةقيقـــةى  دووةمـــني 
لةثةيوةنـــدى سَيكســـيدا ئةو ئاوةى 
ِرذا ئةوا تووشـــي زوو هاويشتن بووةو 
ثَيويستى بةضارةسةركردن هةية الى 
ثزيشك يان شارةزا لةنةخؤشييةكانى 

سَيكسدا.
كرداري جووت بــوون زيان بةكؤرثةلة 

دةطةيةنَيت؟
ئـــةم ثرســـيارة هةمـــوو ذنَيكي 

دووطيان و هاوســـةرةكةي تووشـــي 
ةِراوكَيية 

َ
ةِراوكـــَي دةكات، ئـــةم دل

َ
دل

لةبناغةدا بؤ ناشـــارةزايي و نةزانيني 
ذن و ثيـــاو دةطةِرَيتـــةوة دةربارةي 
ثَيكهاتةي سَيكســـي و جةستةيي ذن 
ثياو دةضَيتة  كةوا دةزانرَيت ضووكي 
شـــةوة و بةهةموو 

َ
دان و وَيال

َ
ناو منال

 
َ

شتَيكدا تَيثةِر دةبَيت و زيان بةمندال
دةطةيةنَيت.

زَيـــي ذن توانـــاي كشـــاني هةية 
 قةبارةي ضووكـــي ثياودا 

َ
و لةطـــةل

بَيئـــةوةي بطاتة ئـــةو ناوضةيةي كة 
كؤرثةلـــةي لَيية و زياني ثَيبطةيةنَيت 
يـــان زيـــان بةدايكةكـــة بطةيةنَيت، 
لةقؤناغـــة ثَيشـــكةوتووةكاني يـــان 
لةكؤتايي دووطيانيدا دةكرَيت ذن و ثياو 
م ثَيويستة زؤر بةئاطا 

َ
ثَيكةوة بن، بةال

بن، ضونكة لةم قؤناغةدا ســـك طةورة 
دانيش 

َ
بـــووة و شـــؤِربؤتةوة و ميزةل

هةستيارة و بةطشـــتي ذن لةقؤناغي 
ؤقيداية، بؤ زانياريش جووتبوون 

َ
شـــل

لةمـــاوةي كؤتايـــي دووطيانيدا واتة 
بوون زؤر باشـــة، ضونكة 

َ
بةر لةمندال

بوون 
َ
وةك مةشـــق واية بؤ ذن و مندال

ئاســـان دةكات و كوني زَي لةســـةر 
 بةئاساني 

َ
تا مندال ِرادَينَيت  كردنةوة 

ببَيـــت، هةروةها دةوروبةري  لةدايك 
ئـــةو ناوضةية بؤ طرذبوون و كشـــاني 

ثَيويست ئامادةدةكات.
بؤضــي ثَيويســتمان بةضةنــد بارَيكي 
جيــاواز هةيــة بــؤ ئةنجامداني كــرداري 

سَيكس؟
مـــي ئـــةم ثـــــرســـيــــارة 

َ
وةال

دةدةينةوة،  ســـادة  بةباسكردنَيكي 
بؤضي ثَيويســـتمان بةخواردني ضةند 
جؤرَيـــك خواردن هةية يـــان حةزمان 
لةخواردن  زياتر  لةجؤرَيك  لةخواردني 
بؤئةوةي  ئةوةية،  مةكةي 

َ
هةية؟ وةال
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بَيزار نةبني، ضونكة هةر خواردنَيكيش 
ســـوودي خـــؤي هةيـــة و هةموويان 
ثَيكةوة سيســـتمي خؤراكيمان تةواو 

دةكةن.
زؤر بـــارودؤخ هةيـــة ذن و ثيـــاو 
دةتوانن لةكاتي جووتبووندا ثةيِرةوي 
بذاردنـــي هةريـــةك لةو 

َ
بكـــةن و هةل

ثياو  و  ذن  مةســـةلةيةكة  بارانـــةش 
خؤيان بةثَيي هةندَيك مةسةلة بِرياري 
مةســـةلةي  وةك  دةدةن،  لةســـةر 
ثَيويســـتي تَيربوونييـــان، ئامانجيان 
لـــةو جووتبوونـــة، ِراهاتـــن، تواناي 

جةستةييان، تةمةن و كَيشي لةش.
هيض  بـــَي  لةهاوســـةران  هةندَيك 
بَيزارييةك بةردةوام ثةيِرةوي يةك دؤخ 
هةندَيك  جووتبووندا،  لةكاتي  دةكةن 
هاوسةري ديكة هةن ئارةزوو دةكةن 
بـــاري يـــان ضؤنَيتـــي جووتبوونيان 
ةتةكاندا ئةوة 

َ
لةهةمـــوو حال بطؤِرن، 
مةسةلةيةكي تايبةتيية.

هةندَيك لةبارودؤخة سَيكسييةكان 
جــــووتبوونـــةكان  شـــَيوازي  يـــان 
بةشـــَيوةيةكي نةســـتي ئاماذةية بؤ 
جـــؤري ثةيوةندي نَيـــوان ئةو ذن و 
ت و تواناي 

َ
ثياوة ئايا كامييان دةسةال

بةسةر ئةوي ديكةياندا هةية، باوترين 
باري جووتبوون، ئةو بارةية كة ثياو 
ئةم  لةذَيريداية،  لةســـةرةوةية و ذن 
دؤخة هةســـتيي هةذمووني نَيرينةيي 
و الوازي ذن دَينَيتـــةدي، بَيطومـــان 
ِرةطـــةزي هةذموون لَيرةدا دةشـــَيت 
ي هةريةك لةثياو و 

َ
لةوكاتةدا لةخةيال

م ئةمة كاردانةوةيةكي 
َ
ذندا نةبَيت، بةال

نةستيية.
هةندَيك لةو بارانة بةهؤي جياوازي 
لةهَيزي جةستةييدا خؤي دةسةثَينَيت، 
ضونكة ئـــةو بارانة كة ثَيويســـتييان 

هاوبةشةكةية  جةستةي  طرتني 
َ
بةهةل

طرتني بةشَيك لةجةستةيةتي 
َ
يان هةل

دانةوة و خؤبةســـةردا كةوتنة 
َ
يان ثال

ئةمةش  و  بةماسولكةية  ثَيويستييان 
ثَيويستي  زياتر  لةذن  ثياو  دةشـــَيت 

ثَيي هةبَيت.
هةريـــةك دؤخ يان شـــَيوازةكاني 
جؤرَيـــك  جـــووتبـــوون  كـــرداري 
ِرؤحي  يـــان  ي 

َ
ئةقل لةبوذاندنـــةوةي 

بةديدَينَيت و لَيـــرةوة هةندَيك كةس 
لةسؤنطةي  و  نةســـتي  بةشَيوةيةكي 
ييةوة 

َ
تَيركردني ئةو ثَيداويستيية ئةقل

تايبةتيدا  لةبارَيكـــي  دةدات   
َ

هـــةول
ئةو شَيوازة  بكات، ضونكة  ســـَيكس 
جؤرَيك لةحةوانةوةي ثَيدةبةخشن كة 

دةشَيت بؤ كةسَيكي ديكة وانةبَيت.
ِرةطةزي  ئةمانةشـــةوة  لةسةروو 
مـــرؤظ  ضونكـــة  هةيـــة،  بَيـــزاري 
بةسروشتي خؤي حةز بةنوَيبوونةوة و 
تازةكردنةوة دةكات لةهةموو شتَيكدا 
و سَيكسيش كردارَيكي دووبارةبؤوةية 
لةذيانيدا، لةبةرئةوة ثَيويستي بةوةية 
خؤي لةو بَيزارييـــة ِرزطاربكات لةِرَيي 
طؤِريني ئةو بارانةي يان شـــَيوازانةي 

ئةم كردارةي ثَي ئةنجام دةدات.
بؤضــي ئارةزووي ذن و ثياو بؤ ســَيكس 
جياوازة هةرضةنــدة هةردووكيان بةهةمان 

قؤناغةكاني وروذاندندا دةِرؤن؟
لـــةم ثرســـيارةدا تةنيـــا ئاماذة 
بةقؤناغةكاني وروذاندني سَيكســـي و 
لَيكضووني ئـــةم قؤناغة لةنَيوان ثياو 
و ذنـــدا دراوة، لةِراســـتيدا توخمـــي 
قؤناغة  زنجـــرية  لـــةم  زؤر  مرؤيـــي 
ؤزترة، ئةوة ِراســـتةو ذن 

َ
يية ئال

َ
ئاذةل

و ثيـــاو هةردووكيـــان ثَيكةوة بطةن 
بةئؤرطازم و ثَيكةوة قؤناغةكان برِبن، 
يـــان دوابةدواي يةك بـــةو قؤناغانةدا 

ي ثضووك هةية، 
َ
َيك خال

َ
تَيثةِرن، كؤمةل

ـــي طـــةورة دةبينن، وةك 
َ
م ِرؤل

َ
بـــةال

ئةوةي لةسَيكسدا حةز لةضي دةكةين 
و ِرقمان لةضي دةبَيتةوة.

لـــةذن  ثيـــاو  وادةكات  ئـــةوةي 
زياتـــر حـــةزي لةســـَيكس بَيت يان 
هةيـــة  ثةيوةنـــدي  بةثَيضةوانـــةوة 
بةهؤرمؤنةكان و ثةروةردةي هةريةك 

لةذن وثياوو كةسَيتي هةريةكةيان.
ئايا ِراستة ذن لةثَيناوي خؤشةويستيدا 

لةكاتي سَيكسدا جةستةي دةبةخشَيت؟
وطؤِرة 

َ
ئال لةو  رتة 

َ
قوول مةسةلةكة 
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كالسيكييةي كة لةضريؤك و فيلمةكاندا 
دةيبينـــني، ضونكة هةريـــةك لةذن و 
خؤشةويستي  بةوةية  ثَيويستي  ثياو 
و ســـَيكس ثَيكـــةوة ببةخشـــَيت و 

وةربطرَيت.
لةسؤنطةي جياوازي جةستةيانةوة 
ئةندامييةوة  و  هؤرمؤنـــي  لـــةِرووي 
ثَيويستي  زياتر  لةذن  ثياو  دةشـــَيت 
ةدا 

َ
بةسَيكس هةبَيت، لَيرةدا با بةهةل

َيـــني ثيـــاو زياتر 
َ
نةِرؤيـــن كـــة دةل

مةبةســـتمان لةم زياتـــرة بِرَيكي زؤر 
كةمة و بةبِرواي من مةبةســـت لةبِري 

م كلتووري 
َ
بـــةال تؤوةكانة كة زؤرن. 

طاكاندا 
َ
كؤمةل لةزوربةي  يةتي، 

َ
كؤمةال

دوورودرَيذ  بؤماوةي سةردةمانَيكي  و 
جياوازي نَيـــوان ذن و ثياوي لةِرووي 
و  خؤشةويستي  بؤ  ثَيويســـتييانةوة 
ة ئةم 

َ
سَيكس زؤر طةورة كردووة و بةهةل

دوو ثَيويستيية لةناخي هةريةكةياندا 
ثياويش خؤيان  و  ذن  جَيطريكردووة، 
قةناعةتييان بـــةم جياوازيية هَيناوة 
ئـــةو بِرواية ِرؤيشـــتوون و  لةســـةر 
تائَيستا هةر باوة كة خؤشةويستي بؤ 
ذنة و سَيكس بؤ ثياوة و هةريةكةيان 

دةبَيت ئـــةوي ديكةيان داطريبكات تا 
ئةوةي دةيةوَيت لَيي وةربطرَيت.

مةسةلةي بةخشـــيني جةستةش 
ئـــةوة  بةنـــاوي خؤشةويســـتييةوة 
ئةو  ثَيويســـتة  م 

َ
بـــةال هةقيقةتـــة، 

خؤشةويســـتي  كة  بزانني  ِراســـتيية 
لةهاوبةشـــَيتي و  ةتَيكـــي مةزنة 

َ
حال

 
َ

بةخشني و قورباني و يةكطرتن لةطةل
ئةو كةسةي خؤشـــمان دةوَيت، ئةو 
ةتي خؤشةويستيدا دةذي 

َ
ذنةي لةحال

خؤي دةبينَيتةوة، بةِرؤح و جةســـتة 
لةناو ئةو كةســـةدا كة خؤشي دةوَيت 
تواوةتةوة و يةكيطرتووة، لةبةرئةوة 
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جةستةي خؤي دةبةخشَيت هةروةها 
بةسروشـــتي خـــؤي كةســـَيكي  ذن 
قوربانيدةرةو ئةو ثياوةي كة خؤشي 
دةوَيت داواي هةر شتَيكي لَيبكات ثَيي 
خؤي  ئةطةر  تةنانةت  دةبةخشـــَيت، 
بِرواشـــي ثَيي نةبَيت لةبةرخاتري ئةو 
جةستةي خؤي دةبةخشَيت لةثَيناوي 

ِرازي كردنيدا.
م هةقيقةتَيكي طةورةتر هةية 

َ
بةال

ئةويش ثةيوةســـتي نَيوان ســـَيكس 
كاتَيك  ضونكـــة  خؤشةويســـتيية،  و 
ئةمة  ِروودةدات،  خؤشةويســـتي  كة 
وادةكات ئةو مرؤظةت هةمووي خؤش 
بوَيت، ئةو كةسةمان هةمووي دةوَيت 
و بةمـــةش ســـَيكس دةِرواتة ناو ئةو 
ويستةوة، هةســـتي خؤشةويستي بؤ 
 جياوازي 

َ
جةســـتة و دةروون و ئةقل

ئارةزووكردني  هةســـتي   
َ

لةطةل نيية 
ثَيكةوةنووسان، ضونكة خؤشةويستي 
و سَيكس دوو ديوي يةك دراون و تةنيا 
لةو بارةدا نةبَيت كـــة ثَيي دةوترَيت 

خؤشةويستي ثاكيزةيي.
خؤشةويســـتي لةطةل سَيكســـدا 
تةواوكاري  حةتمييـــةو  يةكطرتنَيكي 
لةهةندَيك  تةنيـــا  خؤشةويســـتيية، 
كـــة  نةبَيـــت  دةطمةنـــدا  ةتـــي 

َ
حال

َيكـــي 
َ
كةســـَيتي ذن الوازة يـــان خال

الواز لةكةســـَيتيدا هةيـــة و وادةكات 
ئةو ذنة بَي خؤشةويســـتي جةستةي 
قةناعةتي  بَيئـــةوةي  و  ببةخشـــَيت 
بةوة هةبَيت خؤشةويســـتي دةســـت 
دةكةوَيت يان هةست بةخؤشةويستي 
ينةوة 

َ
 ئةو ثياوةدا، لَيكؤل

َ
بكات لةطةل

كة  دةيســـةِّـَينن  ئةمةريكييـــةكان 
لةئةمةريـــكا نزيكةي ســـَي لةســـةر 
ضواري ئـــةو كضانةي بـــؤ يةكةمجار 
ســـَيكس دةكـــةن لةبةرئـــةوة نيية 

كو لةبةرئةوةية 
َ
حةزيان لةسَيكسة، بةل

 ئةو 
َ

ئارةزوودةكـــةن تةنيـــا لةطـــةل
َي 

َ
بةل لةشوَينَيكدا،  بمَيننةوة  ثياوةدا 

ذن دةشَيت بةهؤي خؤشةويستييةوة 
جةســـتةي ببةخشـــَيت بةو كةسةي 
م هؤكاري ديكةش 

َ
خؤشي دةوَيت، بةال

هةية.
ئايا ِراســتة ذن ئارةزووي سةيركردني 
وَينةي سَيكســي نــاكات، بــةَالم ثياو بةو 

وَينانة دةوروذَيت؟
و  ثـــةروةردة  فاكتةري  لَيـــرةدا 
ـــي طـــةورة دةبينن كة 

َ
ِراهاتـــن ِرؤل

وايكردووة سَيكس تايبةت بَيت بةثياو 
و خؤشةويســـتي تايبةت بَيت بةذن، 
يةكَيك لةو بؤضوونـــة كؤنانة ثَييواية 
ثيـــاو بةهةر فاكتةرَيكـــي وروذَينةري 
سَيكســـي ئـــارةزووي سَيكســـكردن 
م ذن لةِرووي سؤزدارييةوة 

َ
دةكات، بةال

مةسةلةية  ئةم  لةِراستيدا  دةوروذَيت، 
بةشَيوةيةكي ِراستةقينة بووني هةية 
م 

َ
و لةهةســـتي ذن و ثياودا باوة، بةال

نةك بةهؤي ثَيكهاتةي غةريزةييانةوة، 
كـــو بةهؤي كاريطـــةري كلتووري 

َ
بةل

يةتي لةسةر هةردووكيان.
َ
كؤمةال

هةندَيك  واقعيشةوة  لةِرووي  م 
َ
بةال

ثشتي لةو بؤضوونة دةكةن 
َ
ِرا هةن ثال

كة ثياو بوونةوةرَيكة زياتر دةبينَيت، 
م ذن زياتر دةبيستَيت، بةمشَيوةية 

َ
بةال

بَيت دةبَيت ضاوةِرَيي ئةوة بكةين كة 
ثيـــاو بةوَينةي سَيكســـي زياتر لةذن 
بوروذَيـــت، لةبةرامبـــةردا ذن زياتـــر 
سَيكســـي  مدانةوةي 

َ
وةال و  بوروذَيت 

هةبَيت كاتَيك طوَيي لةقسةي سؤزداري 
و سَيكســـي دةبَيـــت و بةِرَيذةيةكي 
خَيراتـــر لةثياو كة طوَيي لةقســـةي 

سؤزداري بَيت.
و  لـــةذن  هةريـــةك  لةِراســـتيدا 

ثياو بةوَينةي سَيكســـي يان وشـــةي 
سَيكسي دةوروذَين، جياوازي نَيوانيان 
لةخَيرايي و ِرَيـــذةي كارتَيكردنة، ذن 
م 

َ
بةال دةورذَيت،  سَيكســـي  بةوَينةي 

بةهؤي كاريطـــةري هؤرمؤني مَييةتي 
و ثةروةردةوة بةو وَينة سَيكســـيية 
ســـؤزداري  ئيحايةكي  كة  دةوروذَيت 
هةية زياتـــر لةو وَينانـــةي كة تةنيا 
ئيحايةكي غةريزي ِرووتييان هةية كة 
بةندة بةتووندوتيذي يان تَيربوونَيكي 
نةشـــياو، هةرضةندة  نامؤو  سَيكسي 
ِراســـتيية تاقيطةييةكان خةريكة ئةم 
ِرَيساية دةشـــكَينن، تاقيكردنةوةكان 
ئاشـــكرايان كردووة كـــة كؤئةندامي 
مدانةوةي دةبَيت بؤ 

َ
زاوزَيـــي ذن وةال

وَينةي سَيكســـي كاتَيك كـــة ئامَيرو 
كامَيراي تايبةتي ثَيوة بةســـرتاوة بؤ 
ِرةوطة طرتني ِرووداني هةر وروذاندنَيك 
لةناوضـــةي زَي، مةمـــك، ثَيســـت و 
ِرووبةِرووي  كـــة  كاتَيك  ذن  خوَينـــي 
وروذَينةرَيكـــي سَيكســـي دةبَيتةوة، 
دةركةوتووة جةستةي ذن دةوروذَيت 
 تةماشـــاكرني زؤرَيـــك لةوَينة 

َ
لةطةل

سَيكسييةكان.
ثَيويستي  هةية  بابةتيش  هةندَيك 
بةوردبينـــي زياتـــرة، ضونكـــة ئةم 
ينةوانـــة كة كراون زياتر نموونة 

َ
لَيكؤل

وةرطرياوةكان يان بةشـــي زؤري ئةو 
لةسةر  تاقيكردنةوانةيان  ئةم  ذنانةي 
نةبوون  ئاســـايي  ذناني  ئةنجامدراوة 
يان لةشـــفرؤش بوون يـــان كلتوورة 
يةتييةكةيـــان زؤر كراوة و بَي 

َ
كؤمةال

كؤت و بةند بووة لةِرووي سَيكسةوة، 
لةبةرئةوة كاتَيك ئَيمة ئةم دةرئةنجامة 
دةخةينةِروو دةبَيت ئةوة بزانني ئةمة 
لةســـةر نموونـــةي تايبةتـــي لةذنان 
كراوة و بةسةر تةواوي ذناندا هاوجَي 
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نابَيت.
جةســـتة  ديكـــةوة،  لةاليةكـــي 
َيك وروذَينةري 

َ
دةشَيت بةرامبةر كؤمةل

ضووني 
َ
جياواز بةيـــةك شـــَيوة لةهةل

بؤنموونة  مبداتةوة، 
َ
وةال جةســـتةيي 

ئؤرطازمدا  لةكاتـــي  جةســـتة  مووي 
بةرز دةبَيتةوة و ِرةث دةوةســـتَيت، 
م لةترس و لةسةرماشـــدا هةمان 

َ
بةال

شـــَيوةي لَيدَيت، هةروةهـــا ئةندامة 
و خوَين  دةكشـــَين  سَيكسييةكانيش 
ثيايانـــدا بةلَيشـــاو دةِروات و هةموو 
ســـَيكس  كارلَيككردني  شـــَيوةكاني 
لةســـةريان دةردةكةوَيـــت كاتَيك كة 
م 

َ
وَينةي وروذَينةر تةماشادةكرَيت، بةال

ئايا بـــِري ضَيذوةرطرتن لةم وروذاندنة 
ضةندة؟ ئـــةم مةســـةلةية تةنيا ذن 
خؤي دةتوانَيت دياري بكات، ضونكة 
ســـَيكس تةنيا وروذاندنَيكي سَيكسي 
بوارَيكي  كـــو 

َ
بةل نيية،  فســـيؤلؤذي 

بةرفراوان هةية بؤ اليةني ســـؤزداري 
و دةروونـــي و شارســـتانيي مرؤظ و 

مرؤظايةتي ذن بةتايبةتي.  
ضؤن بِروام بةتواناى سَيكسي خؤم 
 ثياويشدا؟

َ
 خؤمداو لةطةل

َ
بَيت لةطةل

ثرسيارَيكى طرنطة، زؤرَيك لةكضان 
كة لةتةمةنى هاوسةرَيتيدان بَيئةوةى 
لةثَيشـــينةيان  ئةزموونَيكـــى  هيـــض 
هةبَيـــت، ئةم ثرســـيارة دةكةن يان 
تةنانـــةت ئةو ذنانـــةش دةيكةن كة 
هاوسةرَيتيشيان كردووةو ماوةيةكيش 
م 

َ
تَيثةِريووة بةسةر ئةزموونياندا، بةال

ة طشتييانة 
َ
ة ديارو خال

َ
لَيرةدا ئةو هَيل

دةخةمـــةِروو كة ذنان دةخاتةســـةر 
زةمينةيةكى لةبـــار دةربارةى ذيانى 
سَيكســـي و زانياري و بةرضاوِرؤشني 

ثَيويست دةبةخشَيت:
ـ كتَيبَيكى طشتى دةربارةى ذيانى 
هاوسةرَيتى بخوَينةرةوة، با كتَيبةكة 
باشـــبَيت و لةاليةن كةساني ديكةوة 
وةســـفي كرابَيت كة باشـــة، ضونكة 
زانيـــارى طشـــتى دةربـــارةى ذيانى 
هاوســـةرَيتى زؤر طرنطـــةو هةنطاوى 
بوون 

َ
يةكةمة بةرةو ثَيطةيشـــتن و قال

لةذيانى سَيكسيدا.
ـ فَيرى هونةرى طفتوطؤ ببة لةِرَيي 
خوَيندنةوةى كتَيبي تايبةت بةطفتوطؤ 
يان ثرسياركردن لةكةسَيكي ثسثؤِر، 
طفتوطـــؤ  بةهونـــةرى  ئاشـــنابوون 

لةذياندا تواناى ئاشنابوون بةطفتوطؤو 
قَينَيت، 

َ
لةســـَيكس دةخول تَيطةيشتن 

ثِرؤطرامةكاني  لةزوربةي  لةئَيســـتادا 
هونةرى  فَيربوونى  وانـــةى  خوَيندندا 
طفتوطؤو ئةو طروثانة هةن كة ضؤنَيتى 
ةكـــردن فَيرى مـــرؤظ دةكةن، 

َ
مامةل

ئةطةر فرســـةتت بؤ ِرةخسا ئةوا زؤر 
باشـــة زانيارى و ِراهَينانى ِراستةوخؤ 

وةربطريت.
ةكانى 

َ
 بـــراو مندال

َ
ـ قســـة لةطةل

باوكـــت و هاوكارةكانـــت  و  مامـــت 
بةشـــَيوةيةكى تايبةتـــى بكـــة كـــة 
طفتوطؤكان لةسةر ضؤنَيتى تَيطةيشتن 
لةثياو ضِربووبَيتةوة، ئايا ثياوان ضؤن 
ســـوكةوت 

َ
هةل بريدةكةنـــةوةو ضؤن 

بَيئاطايانة  لةذنـــان  زؤرَيـــك  دةكةن، 
 ثياوانـــدا دةكةن يان 

َ
ـــة لةطةل

َ
مامةل

بةسةرنجَيكى وا تةماشايان دةكةن كة 
ئةوان نزمرتن، ثَيويستة لةثياو تَيبطةين 
وةك بوونةوةرَيكـــى جياواز لةخؤمان 
كة جياوازييةكةى خواسرتاوةو باشة، 
ئةمانة وات لَيدةكةن بتوانيت هةندَيك 
ـــي تايبةتى دةربارةى كةســـَيتى 

َ
هَيل

مةســـةلةى  كة  دةســـتبكةون  نَيرت 
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سَيكست بؤ ئاشكرا دةكةن.
ثياو  دةربـــارةى  بريكردنةوةت  ـ 
باش بكـــةن، لةبةر هةر هؤكارَيك بَيت 
ةوة 

َ
َيك بريؤكـــةى هةل

َ
ذنـــان بةكؤمةل

ثياو وةردةطـــرن يان دةبينن، هةموو 
ثياوان  دةربارةى  نَيطةتيظةكان  ة 

َ
خال

ة ثؤزةتيظةكاندا 
َ
بسِرةوةو بةشوَين خال

نةرَيكى باشـــة، 
َ
بطـــةِرَي، ئةوةش ثال

 
َ

ضونكـــة ثَيمانوايـــة ســـَيكس لةطةل
ة ثؤزةتيظةكانة.

َ
ثياودا لةخال

هةية  كةســـَيك  بةهةر  متمانةت  ـ 
بؤنموونـــة دايكـــت يـــان هاوِرَيكةت 

ثرسيارى دةربارةى سَيكس لَيبكة.
ـ دةربارةى ســـَيكس لةئايندا ضي 
ضونكة  بيخوَينـــةرةوة،  نووســـراوة 
لةوانةية ئَيمة بةســـةرثَيي بةسةر ئةو 
شـــتانةدا بِرؤين كة ئايـــني وتويةتى، 
خوَيندنةوى ضِر دةربارةى ســـَيكس و 
ئايني وَينايةكى ئاشـــكرات ثَيدةدةن 
دةربـــارةى هةندَيـــك لةو شـــتانةى 
ثَيويستة بكرَين يان ِرَيطة ثَينةدراون و 
نابَيت بكرَين، بةمشَيوةية لَيكدانةوةى 
 

َ
ثَيويســـتت دةربـــارةى هةندَيك خال

دةستدةكةوَيت و متمانةت دةربارةى 
خؤشي و ضَيذى سَيكس ثَيدةبةخشَيت. 

هةروةك لةئاينى ئيسالمدا هاتووة.
يان  لةثزيشكَيك  ثرسيار  ئازابةو  ـ 
ثســـثؤِرَيك يان شـــارةزايةكى بوارى 

سَيكسي بكة.
ـ بةشوَين ئةو كتَيب يان كتَيبانةدا 
بطـــةِرَي كـــة دةربارةى سَيكســـن و 
كتَيبي باشـــن ئةوانة زانيارى دروست 
و ثَيويستت بؤدةســـتةبةر دةكةن و 
ســـووديان لَيوةردةطريت و ِرَيطةت بؤ 

ِرؤشن دةكةنةوة.
هاوِرَييةتييةوة  بةِرؤحى  دواجار  ـ 
بضؤرة ناو هاوسةرَيتى يان ئةزموونى 

هاوسةرَيتى وةربطرة، زؤربةى ثياوان 
دةترسن يان ثةشؤكاون يان زانيارييان 
نييـــة دةربارةى ســـَيكس كاتَيك كة 
هاوبةشي ذيانيشيان واتة ذن لةزانيارى 
الواز دةبَيت و تواناى كارلَيكردنى كةم 
ؤزتر دةبن، 

َ
دةبَيت ئةوا مةسةلةكان ئال

ببة بةهاوِرَيي و دةســـت لةناودةست 
ثَيكةوة بضنة ناو جيهانى هاوسةرَيتى و 
سَيكس بةِرؤحى كةسانى خوَيندةوارو 

بوو لةزانيارى و ضَيذدا.
َ
قال

لةهاوســـةران  هةندَيـــك  بؤضـــى 
هاوسةرَيتى  لةذيانى  ماوةيةك  لةدواى 
َين ضى 

َ
لةبةر هؤكارى سَيكســـي دةل

دى تةحةمموُّـ يةكـــدى ناكةن، ئايا 
دةشـــَيت طؤِرانى كتوثـــِر لةضَيذ يان 

تواناى سَيكسيدا ِرووبدات؟
و  دةطؤِرَيـــني  ئَيمـــة  بَيطومـــان 
مانـــدا زؤرَيك لةوردةكارييةكانى 

َ
لةطةل

دَيت،  بةســـةردا  طؤِرانيان  ذيانمـــان 
وةك سَيكس، ئاِراســـتةى سؤزدارى، 
وَيســـتى كؤمةآليةتى و 

َ
هةندَيـــك هةل

ثاشـــان ضوون بةتةمةندا واتة ضةندة 
طـــةورة بني جياوازتـــر دةبني، بةآلم 
هةندَيك مةســـةلةى ديكة هةن بةدةر 
لةوةى كة ئَيمة خؤمان طؤِراوين دواتر 
لةثةيوةندى سَيكســـيدا كَيشةمان بؤ 
طريوطرفتة  لةو  يةكَيك  دروستدةكةن، 
لةبنةِرةتدا  ئَيمة  ئةوةية  سةرةكييانة 
لَيكضوو  سَيكسيةكانماندا  لةئارةزووة 
نني، هةندَيك طريوطرفتى ديكة بةهؤى 
َيك بارودؤخةوة دروســـت دةبن 

َ
كؤمةل

وةك ترس لةتـــةآلق، ئومَيدى طؤِران 
و نزيكبوونـــةوة يان هـــؤكارى ديكة 
وةك منداأل خســـتنةوةو ثةيوةســـت 
ـــةوة لةوانةية بريؤكةى 

َ
بوون بةمندال

هةندَيكى  دووربخاتةوة،  جيابوونةوة 
ئازايةتـــى و بوَيريان  لةبناغةدا  ديكة 

نيية، بةآلم كة هةندَيك لةمةسةلةكان 
دةطاتة ئاستى ماندووبوون لةجياوازى 
لةئاِراســـتة سَيكسييةكاندا يان كاتَيك 
كة كةسَيكى ديكة دةناسَيت و هةست 
يدا 

َ
دةكات نزيكبوون و لَيكضوون لةطةل

هةية ِرايدةطةيةنَيت كة ئارةزوو دةكات 
ثةيوةندى لةطةأل هاوسةرةكةي خؤيدا 
بثضِرَينَيت و بةشوَين كةسَيكى ديكةدا 
بطةِرَيـــت كة لـــةِرووى سَيكســـيةوة 
لةمانة  مةســـةلةكان  بَيـــت،  هاوتاى 
ؤزتـــرن، بَيطومان بَيـــزارى هةية، 

َ
ئال

ؤزن و 
َ
هةندَيك مةســـةلة هةن زؤر ئال

كاتَيك بةدوا خـــاأل دةطةيت دةزانيت 
ثَيويستى  فاكتةرى سةرةكييةو  ئةوة 
هةية  تايبةتى  باســـى  بةتوَيذينةوةو 

ئةويش فاكتةرى بَيزارية.
ثةيوةندى سؤزة نَيطةتيظةكان بةضَيذى 

سَيكسييةوة ضيية؟
سؤزةكانمان  زانستييةوة  لةِرووى 
ـــدان، بةآلم با وَينـــاى بكةين 

َ
لةئةقل

ســـؤزةكانمان  كـــة  مانـــدا 
َ
لةخةيال

ن، ســـةرجةم سؤزة 
َ
نيشـــتةجَيى دل

نَيطةتيـــظ و ثؤزةتيظةكان لةناوضةى 
لةبةرئةوة  ثَيدةكةين  هةستى  سنطدا 
ســـؤزةكان بؤ دأل دةطةِرَينينةوةو وا 

دان.
َ
دةزانني لةناو دل

دأل خؤشةويستى و سؤز و هةستى 
م 

َ
طرتووة، بةال

َ
ثؤزةتيظى مةزنـــى هةل

دةشـــَيت بةهةندَيك سؤزى نَيطةتيظ 
ِرةنطِرَيـــذ ببَيت كة مانـــدووى بكةن 
ةِراوكَي، 

َ
وةك ِرق، غـــرية، توِرةيي، دل

شكستى، ...هتد.
هةندَيك لةو ســـؤزانة بةهؤى ئةو 
دةبني  تَيثةِر  ثيايانـــدا  ئةزموونانةى 
ةكة دةبن، 

َ
بةِراستى بوونيان هةيةو كةل

بةآلم هةندَيكى ديكةيان تةنيا خةياأل 
و زيدةِرؤيي خؤمانةو مَيشكمانى ثَيوة 
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مان ثِر دةكةين 
َ
سةرقاأل دةكةين و دل

لَييان.
ئةو  كاتَيك  لةوةدايـــة  مةترســـى 
هةســـتة نَيطةتيظانة هاوبةشى جَيطة 
ضؤن  ضـــؤن؟  كةواتة  دةطرَيتـــةوة. 
يةكطرتنَيكـــى  بطةيتـــة  دةتوانيـــت 
جةستةيي و ِرؤحى و ضَيذ لةجةستةى 
تـــؤش  كـــة  وةربطريـــت  مرؤظَيـــك 
يدايت، واتـــة ناوةندي 

َ
لةناوضـــةى دل

ســـؤزةكانت.  ناوةندي  مرؤظايةتـــى 
ذمارةيةكى  كاركردنمـــدا  لةمـــاوةى 
زؤرم لـــةو كةســـانةوة بينيـــوة كة 
دووضارى شكســـتى بوون لةطةيشتن 
خواسرتاو،  سَيكسي  بةئارةزووييةكى 
هةندَيكى ديكـــة طريوطرفتيان هةبوو 
لةِرةثبوونداو ضةندةها كَيشةى ديكة 

لةذيانى سَيكسيدا كة ِرةط و ِريشةيان 
َيكى ثـــِر لةتوِرةيي يان ئريةيي 

َ
بؤ دل

دةطةِرَيتةوة.
دةخةمة  ِراهَينانـــة  ئـــةم  لَيرةدا 
بةردةمـــت كـــة بِرَيـــك لةحةوانةوةو 

قَينَيت:
َ
ئارامى سؤزدارى دةخول

ـ لةشـــوَينَيكى حـــةواوةو ئارامدا 
يان هةر شـــوَينَيكى حـــةواوةو ئارام 
ةكـــةى خؤتـــدا و لةدؤخَيكـــى 

َ
لةمال

كةوتن لةناو 
َ
حةواوةدا واتة دؤخى ثال

لةسةر كورسي  دانيشتن  يان  جَيطةدا 
يـــان هةر شـــوَينَيكى ديكـــة، لةهةر 
دؤخَيكـــدا بَيت، كة ئـــارام و حةواوة 
بيت، طرنط ئةوةية شـــوَينةكة طةرم 
و طوِر بَيـــت و باشـــرتة ئةطةر طوَي 

لةدةنطى ميوزيكيش بطريت.

تدا بكة كة 
َ
ـ وَينـــاى خؤت لةخةيال

ثؤشيوة  ِرةنط سةوزت  جلوبةرطَيكى 
هةر ثلةيةكـــى ِرةنطي ســـةوز بَيت، 
ى 

َ
طرنط ئةوةية ناوضةى ســـنط كة دل
تَييداية بةِرةنطى سةوز داثؤشرابَيت.

ـ ضـــاوت بنوقَينة، بريت لةســـةر 
بدة 

َ
هةول ضِربكـــةرةوةو  طةرميةكـــة 

خةياأل لةشتة باشـــةكان يان ئامِرازة 
باشـــةكان لةشـــوَينةكةدا بكةيتةوةو 
سوثاسى خودا بكة بؤ هةموو شتَيك: 
كورســـي، مَيز، بنميض.....هتد ثاشان 
بريت لةسةر جةستةت ضِر بكةرةوةو 
سوثاسى خودا بكة بؤ هةموو بةشَيكى 
ضاوةكانت،  دةستةكانت،  جةستةت، 
ســـةرت، ... هتد باضاويشـــت نوقاو 

بَيت.
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ت 
َ
ـ ئَيســـتاكة بـــريت لةســـةر دل

لَيبكةرةوة  ـــى 
َ
خةيال ضِربكـــةرةوة، 

ةو 
َ
ســـةرقال قورســـةو  دةبينيـــت 

ثِرةو هيالكة، ِراســـتطؤيانة هةســـتة 
بكة،  نيشان  دةســـت  نَيطةتيظةكانت 
قورســـة  بارســـتايية  ئةو  دةشـــَيت 
ئريةيـــي بَيت، بةخةيـــاأل وَيناى بكة 
ـــت درَيذ 

َ
بةناســـكى دةســـتَيك بؤ دل

دةكرَيت و ئةو بارستايية ِرادةكَيشَيت 
و لةثةنجةرةكـــةوة فِرَيـــي دةداتـــة 
دةرةوة، بةمشَيوةية سؤزة خراثةكان 
يـــةك لةدواى يـــةك فِرَيـــي دةدات تا 
ـــت خةريكة 

َ
هةســـت دةكةيت كة دل

سووك دةبَيت.
ئةو  بكـــةرةوة  ئَيســـتا خةياأل  ـ 
لَييةتى  ِرةنطة سةوزةى خؤت حةزت 
تةوة كة 

َ
و لةبةرتدايـــة دةضَيتة ناو دل

بارى ســـووك بووة، ئـــةم ِرةنطة بؤ 
طةآلى ِرووةكَيكى سةوزى بريسكةدارى 
ت بةخؤشةويستى 

َ
زيندوو دةطؤِرَيت. دل

ِرووخســـارَيك  هةية،  طـــوأل  لَيدةدات 
هةية كة تؤ خؤشـــت دةوَيت، ئةويش 
ِرووخســـارى ئـــةو كةســـةية كة تؤ 
ثةيوةســـتيت ثَيوةى، بريت لةســـةر 
شـــتَيكى خؤش ضِربكةرةوة، ثَيكةوة 
ذيانتان لةطةأل يةكديدا جوانة، خةياأل 
لةخـــؤت بكـــةرةوة وةك كةســـَيكى 
هةية،  لَيبووردنى  توانـــاى  كة  بةهَيز 
لَيـــدةدات،  بةخؤشةويســـتى  ـــت 

َ
دل

ســـاتة خؤشـــةكانى ثَيكةوةبوونـــى 
ِرابـــردوو دَيتةوة يادت و بانطَيشـــتت 
دةكات بؤئـــةوةى هةمـــان ئةزموون 
دووبارة بكةيتةوة بَي ئةو نيشـــتووة 
ِرزطاركرد  خؤتـــت  كة  كةبووانةى 

َ
كةل

لَييان.
ـ بريت لةســـةر ئةوة ضِربكةرةوة 
كة تـــؤ مرؤظيـــت، مرؤظَيكـــى باش 
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ئَيســـك سوكةكةى  ة ســـةوزة 
َ
دل كة 

ى 
َ
ئازيزو خؤشةويســـتةو بيهَينة خةيال

تةوة 
َ
خؤتةوةو كة دةستَيكى سةوز لةدل

و دةيانكاتةوة  دَيت  ةكانت 
َ
قؤل بةرةو 

بؤئةوةى لةئامَيزيان بطرَيت.
ثةيوةندى طرذبوونى ماسولكةيي ضيية 

بةضَيذى سَيكسييةوة؟
مةزن  بةهَيـــزو  ثةيوةندييةكـــى 
هةية، ئةو كةسةى بةدةست طرذبوونى 
بةهؤى  َينَيت، 

َ
دةنال ماســـولكةييةوة 

ماسولكةكانى  مَيشكييةوة  طرذبوونى 
لةطـــةأل ئـــةو بـــارةدا وةآلمدانةوةى 
دةبَيت و ِرةق و وشك دةبن بةتايبةتى 
لةناوضةى شـــان و مل و ِرووخساردا. 
كرذبوونى ماوسولكةيي لةو ناوضانةدا 
ئةوة دروست دةكات كة ثَيى دةوترَيت 
سةرئَيشـــةى طرذبوون و ئازار لةملداو 
دروســـت  جةســـتةدا  لةهةموو  ئازار 
ثشـــَيوييةكانى  تووشـــى  و  دةكات 
نوستن دةبن، لةوانةية كرذى دةماريي 
بؤ ماســـولكة دةرةكييةكانى جةستة 

بطوَيزرَيتةوة.
وَيِراى ئةمانة ماسولكةى ناوةندى 
هةيـــة كة طرذبـــوون كارى تَيدةكات. 
ئةندامةكانـــى ناوةوةمـــان زؤربةيان 
ة 

َ
ماسولكةى تياداية وةك طةدة، ِريخؤل

باريكةو...هتد. طرذبوون وادةكات ئةم 
ئةندامانة نةخؤش بكةون و بةهؤيانةوة 
ضَيذ  نةتوانـــني  و  بكةويـــن  نةخؤش 

لةسَيكس وةربطرين. 
طــــةيشـــتـــن  لــــةثَيـــنـــاوى 
بةحةوانةوةيةكى جةستةيي، ضةندةها 
ِرَيطا هةية لةوانة ِراهَينانى حةوانةوةية 
كة بةشَيوةيةكى سادة دةيخةينةِروو.

بةهارمؤنى  هةســـت  بـــدة 
َ
هةول ـ 

بكةيـــت،  جةســـتة  ماســـولكةكانى 
لةثَييةكانتةوة دةست ثَي بكة ثاشان 

بةرةو ذوور سةربكةوةو وردةوردة تا 
دةطةيتة ســـةرت، ئةوة دةستنيشان 
بكة ض ماسولكةيةكت زياتر طرذبوونى 
ةت 

َ
لةحال تةنيا  بـــووة،  تيادايةو طرذ 

لةم  تَيبطةو  ماســـولكةكةت  دؤخى  و 
ى طؤِرينيان مةدة.

َ
قؤناغةدا هةول

ـ لةكاتَيكدا تؤ لةبارَيكى طرذيدايت 
ئةوة تؤماربكة كام ماسولكانةت زياتر 
وةآلمدانةوةيان بـــؤ ئةو بارى طرذيية 

هةية كة تيايدايت.
لةطةأل  ةكردن 

َ
بةمامةل دةستبكة  ـ 

لةخوارةوة  طرذةكانـــت،  ماســـولكة 
واتـــة لةماســـولكةكانى ثـــَي-وة بؤ 
ماســـولكةكانى سةر: بنكى ثَي، قاض، 
ئةذنؤ، سمت، حةوز، سك، ثشت، مل، 

ِرووخسار و كةللةى سةرت.
ماســـولكةيةكدا كة  لةطةأل هةر  ـ 
ثَيتواية طرذ بووة، هةناسةيةكى قووأل 
بدة، مَيشكتى لةســـةر ضِربكةرةوة، 
قسةى  بكة،  بةضوونةوةيةكى  هةست 
َي 

َ
ـــدا بكـــة، بؤنموونة ثَيـــى بل

َ
لةطةل

ماســـولكةى قاضم بحةوَيـــرةوة، من 
خؤشـــم دةوَييت و بايةخت ثَيدةدةم 
خؤشـــت  و  منيـــش  دةتوانيـــت  و 

بحةوَينيتةوة.
ئةمـــة دووبـــارة بـــــكـــةرةوة، 
كَيشـــة، 

َ
هةل قـــووأل  هةناســـةيةكى 

لةدةمةوة دةربضَيت تا ئةو ماسولكةية 
بةباشـــرتين شـــَيوة دةحةوَيتـــةوة، 
ثاشان بِرؤ بؤ ماســـولكةيةكى ديكةو 
ئةطةر  بـــة،  بةردةوام  بةمشـــَيوةية 
هةســـتت كرد ماسولكةيةك ثَيويستى 
ئـــةوا كاتَيكى درَيذى  بةكاتى زياترة 
 

َ
ثَيبـــدة يـــان وازى لَيبَينـــةو لةطةل

بكةو  ة 
َ
مامةل ديكةدا  ماســـولكةيةكى 

ثاشـــان جارَيكـــى ديكة يـــان ضةند 
جارَيكى ديكة بطةِرَيرةوة بؤ الى ئةو 

ماسولكةية.
لةضارةكة سةعاتَيك  ِراهَينانة  ئةم 
زياتـــر ناخايةنَيت و زؤر باشـــة ثَيش 

ثةيوةندى سَيكسي ئةنجامى بدةيت.
ماسولكةييدا  طرذبوونى  ةتى 

َ
لةحال

ئةنجامدانى  ثَيـــش  طةرماوَيكى طةرم 
دةبَيـــت  يـــــارمةتيـــدةر  ســـَيكس 
لةكةمكردنـــةوةى ئـــةو كرذبوونـــةو 
نةبوونى ئارةزووى سَيكسي، هةروةها 
ثةيِرةوكردنى ئةو دؤخانةى كة ثَيتان 
دؤخةكان  طؤِرينى  ناوبةناو  خؤشـــةو 
كَيشةكان دةِرةوَيننةوة، وَيِراى ئةمانة 
مةســـاج  ِراهَينانةكانى  ئةنجامدانـــى 
لةســـةر دةستى كةســـانى ثسثؤِردا 

لةوانةية زؤر سوودبةخش بَيت.
تــا ضةند خةمؤكــى كاردةكاتة ســةر 

ِرةفتارى سَيكسيمان؟
لةِرووى زانســـتيةوة دةركةوتووة 
َيكـــى طـــةورةى هةية 

َ
خةمؤكـــى ِرؤل

لةكاركردنة ســـةر هةموو طؤشةكانى 
ذيانمـــان، كاتَيـــك لةزؤر مةســـةلةدا 
تووشى شكســـتى و بَيتوانايي دةبني 
َيـــني ”خةمؤكيـــم هةيـــة“. لةم 

َ
دةل

ينةوةيةك 
َ
لَيكؤل دواييـــدا  ســـاآلنةى 

دةربـــارةى كاريطةرييـــة خراثةكانى 
خةمؤكى بؤســـةر مـــرؤظ ئةنجامدرا 
بةتايبةتى كاريطةرى بؤ سةر ِرةفتارى 

سَيكسي.
ينةوةكان 

َ
لَيكؤل لةحةفتاكانـــةوة 

خةمؤكى  دةكـــةن  لـــةوة  جةخـــت 
ثةيوةنـــدى بـــةالوازى كارلَيكردنـــى 
واتـــة  هةيـــة  لةذنـــدا  سَيكســـي 
سَيكسســـاردى. خةمؤكى لةِرةفتارى 
سَيكسيدا بةزؤرى لةشَيوةى نةبوونى 
ئـــارةزووى سَيكيســـي دةردةكةوَيت 
لةكاتَيكـــدا كـــة هيـــض هؤكارَيكـــى 
جةستةيي فسيؤلؤذيش لةئارادا نةبَيت، 
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هةرضةندة خةمؤكى لةئَيستادا دةست 
نيشـــان كراوة، كـــة هؤكارةكةى بؤ 
تَيكضوونَيكى فسيؤلؤذى دةطةِرَيتةوة، 
ينةوةكان ئاشـــكرايان 

َ
هةروةها لَيكؤل

كردووة ئةو ذن و ثياوانةي تووشـــي 
خةمؤكى بوون كةمرت سَيكس دةكةن 
كة  كةســـانةى  ئةو  لةطةأل  بةبةراورد 

خةمؤكيان نيية.
 ئةطةر بؤنى زَي زؤر تيذ بوو؟

هةندَيك بؤنى زَي هةية بةسروشتى 
ديكةيـــان  هةندَيكـــى  و  دادةنرَيـــت 
يان  خـــؤت  لةوانةيـــة  ناسروشـــتية 
هاوبةشةكةت يان ثزيشكةكةت بتوانن 
ئةوة دةســـت نيشـــان بكات، بةهةر 
حـــاأل خؤت لةهةموو كةس باشـــرتى 
ســـةنطاندنى ئةو بؤنة، ئةطةر 

َ
بؤ هةل

لةئاســـتى سروشـــتى زياتر بوو ئةوا 
سةردانى ثزيشك بكة، ضونكة ئةطةرى 
ئةوة هةية تووشى هةوكردن بووبيت، 
كةمكردنةوةى  بـــؤ  بةطشـــتى  بةآلم 
بؤنـــى نةخواســـرتاوى زَي كةوضكَيك 
بيكاربؤناتـــى ســـؤديؤمى تايبةتـــى 
لةئـــاودا بطـــرةرةوة و ناوضةى زَيى 
ثَي بشؤ، ثاشـــان جلةكانى ذَيرةوةت 
بـــا لؤكةيي بن و خاوَيـــن ِرايانبطرةو 
ناوضـــةى دةرةكى بةســـابونَيكى بَي 

بؤن بشؤ.
بؤضي هةندَيجار خوَينى سوِري مانطانة 

زياددةبَيت؟
وةرةمى  بوونى  بةهؤى  هةندَيجار 
داندا خوَينى سوِري 

َ
ي لةناو مندال

َ
ريشال

مانطانة زياددةبَيت و ضارةســـةريش 
دانـــة، ئةطةر ذن بِرياريدا 

َ
البردنى منال

ـــي ناوَيت و 
َ
بـــوو كـــة ضيـــدي مندال

لةئَيستاشـــدا ئةو نةشتةرطةريية زؤر 
و  ئةنجامدةدرَيت  بةئاسانى  ساكارةو 
نةخؤش تةنيا يةك ِرؤذ لةنةخؤشخانة 

دةمَينَيتةوة.
قةَلــةوى ثةيوةنــدى هةيــة بةمنداَل 

نةبوونةوة؟
َي، ثةيوةنـــدى ثَيوةى هةية، 

َ
بةل

 
َ

م زؤر هؤكارى ديكة هةية بؤ مندال
َ
بةال

نةبوون، دةشَيت هؤكارةكة لةثياوةوة 
بَيت يان بةهؤى بوونى كيس لةســـةر 
ئةو  دةستنيشـــانكردنى  و  هَيلكةدان 
هؤكارانة ثشت بةئةنجامى ثشكنني و 

ضارةسةركردن دةبةستَيت.
البردنــى مناَلــدان بَي نةشــتةرطةرى 

لةسكةوة دةكرَيت؟
َي، لةِرَيـــي زَي ـ وة بَيئةوةى 

َ
بةل

ســـك بكرَيتةوة ئةم نةشـــتةرطةريية 
ئةنجامدةدرَيـــت، بةتايبةتـــى بؤ ئةو 
ذنانـــةى تةمةنيـــان لةســـةرو ضل و 
ي ديكةيان ناوَيت و 

َ
ثَينجةوةيةو مندال

هاوكات كَيشةيان هةية بةهؤى ضوونة 
بؤنموونة  نائومَيدييـــةوة  ناوتةمةنى 
خوَينبةربوون  تووشـــي  هةندَيكييان 
ئاوســـانى ناوضةى 

َ
دةبـــن يـــان هةل

خوارســـك و... هتـــد، دةكرَيت لةِرَيي 
يشيدا 

َ
زَي-وة ئةو كارة بكرَيت و لةطةل

نةشـــتةرطةرى جوانـــكارى بـــؤ ئةو 
بوونى 

َ
مندال كةبةهؤى  شـــوَينةبكرَيت 

زؤر يـــان دوابةدواى يـــةك و ضوونة 
نـــاو تةمةنـــةوة تووشـــي دواكةوتن 
و شـــلبوون و طةورةبـــوون دةبَيت، 
ئاسانةو  نةشـــتةرطةرييةكى  ئةمةش 
ذن واى لَيدَيت وةك تازة هاوسةرَيتى 

كردبَيت واية.

سةرضاوة: د. فوزية الدريع، مليون سؤال َّـ 
الجنس الجزء االول منشورات الجمل 2006

ئاوى جؤ دذى 
كنؤضكةبوونى ئَيسكة

 ئةو هؤِرمؤنـــة ِرووةكييانةى لةناو 
دةطَيِرن  سةرةكى  َيكى 

َ
ِرؤل بريةدان 

ِرَيطةطرتن  لةبةهَيزكردنى ئَيســـك و 
لةشكانى كتوثِرى ئَيسك.

ينةوةيةكة 
َ
لَيكؤل ئةنجامـــى  ئةمـــة 

ويكردةوة 
َ
بال خؤراكزانى  كةطؤظارى 

و تيايـــدا هاتووة خواردنةوةى برية 
لةاليةن  ِرَيكوثَيـــك  بةشـــَيوةيةكى 
ئَيســـك  لةكنؤضكةبوونى  ذنانـــةوة 
دةيانثارَيزَيـــت و خواردنةوةى برية 
نةك كهول ئَيسكييان بةهَيز دةكات.

ينةوةكة 
َ
لةاليـــةكى ديكـــةوة لَيكؤل

هؤشمةندى ـ دا ِرؤذانة خواردنةوةى 
ةتى 

َ
زياتر لـــةدوو يةكـــةى نَيودةول

لةكهول زيان بةئَيســـك دةطةيةنَيت 
نـــةخؤشـــى  زانراويشـــة  وةك  و 
كنؤضكةبوونـــى ئَيســـك لةنَيو ئةو 
كـــة كةوتوونةتة  وة 

َ
بـــال ذنانـــةدا 

قؤناغى نةمانى ســـوِرى مانطانة كة 
لةم تةمةنةدا مةترسي شكانى ئَيسك 

زياد دةكات.
ئاشـــكرا  ئةوةشـــى  ينةوةكة 

َ
لَيكؤل

كردووة بةرزى ئاســـتى ســـليكؤن 
و  دةثارَيزَيـــت  ئَيســـك  لةبـــريةدا 
ئَيســـك  تووشـــبوونى  مةترســـي 
بةشـــكان كةم دةكاتةوة و يارمةتى 
دةدات،  ئَيســـكيش  طةشـــةكردنى 
فايتؤ  بةثَيكهاتةى  بـــرية  هةروةها 
كـــة  ةمةنـــدة 

َ
دةول ئيســـرتؤجني 

ثارَيزطـــارى لةســـةالمةتى ئَيســـك 
 1700 ينةوةية 

َ
لَيكؤل ئـــةم  دةكات. 

ذنى طرتةوة كة تةندروستييان باش 
دا 

َ
بوو تةمةنيان لةنَيوان 45 – 48 سال

بوو لةدواى ئةوةى بةتيشكى سةروو 
دةنطى ثشكنييان بؤ كرا دةركةوت 
ئَيسكى دةستى ئةو ذنانةى كة برية 
كة  لةوانةى  ئةستورترة  دةخؤنةوة 
برية ناخؤنةوة، ثزيشكةكان ئَيسكى 
بذاردووة، 

َ
دةستييان بؤ ثشكنني هةل

ضونكة بةزؤرى لةوَيدا كنؤضكةبوونى 
ئَيسك دةردةكةوَيت.
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هـــةر  دؤزينـــةوةي  لــــــةطـــةأل 
زانايان  جةدةلـــي  بةبةردبوويةكـــدا 
قةكاني ثةرةســـةندن 

َ
دةربـــارةي ئةل

كةمرت دةبَيـــت و بةشـــوَين ئاماذةو 
يارمةتييان  كة  دةطةِرَين  زانيارييةكدا 
بـــدات بـــؤ تةواوكردنـــي درةختـــي 
ي1983دا 

َ
لةسال كاتَيك  ثةرةســـةندن 

ِراطةيةندنـــةكان  دؤزرايـــةوة  ئيـــدا 
هةراوزةنايةكي طةورةيان دروست كرد 
وكردةوة كة ئيدا بؤ ثشتة 

َ
و وايان بال

يةكةمينةكانـــي مـــرؤظ دةطةِرَيتةوة 
هؤبيـــت  ي2003دا 

َ
لةســـال ثاشـــان 

دؤزرايـــةوةو زانـــاكان ِرايانطةياند كة 
ئةو بةردبووة بؤ جؤرَيكي مرؤيي بةر 
دةطةِرَيتةوةو  مَيذوو  لةسةردةمةكاني 
دةشَيت جؤرَيك بَيت لةمرؤظي باآل ِرَيك 

كة بةثشتي مرؤظي ئَيستا دادةنرَيت.
ئيدا ئةَلقة ونبووةكة

بـــــةبةردبوويةكيـــان  زانـــاكان 
دةضَيت  ليمؤر  لةمةيمووني  دؤزييةوة 
قة 

َ
و لةو باوةِرةدان دةشَيت ببَيتة ئةل
ونبووةكة لةدرةختي ثةرةسةندندا.

مامؤستا  طنطرض  فليث  ثرؤفيسؤر 
لةزانكؤي مشـــيطان كـــة يةكَيكة لةو 

ينةوةكةيـــان 
َ
لَيكؤل كـــة  زانايانـــةي 

ئةنجامـــداوة ثَييواية ئةم بةبةردبووة 
لةزانســـتي  شـــاراوة  اليةنـــي  زؤر 
ثةرةســـةندندا ئاشـــكرا دةكات. ئةم 
بةمَيينـــةي  تايبةتـــة  بةبةردبـــووة 
ةو زاناكان ناويـــان لَيناوة 

َ
ئـــةو ئاذةل

ئيدا، ثاشـــماوةكاني لةبارَيكي باشدا 
دةكرَيـــت  تةنانـــةت  و  ماونةتـــةوة 
فةروةكةيـــي و كاريطةري دوا ذةم كة 

خواردوويةتي ببينرَيت.
ي1983دا 

َ
ئةم بةبةردبووة لةســـال

مرؤظ لةثةرةسةندن وةستاوة؟
سؤزان جةمال
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ثرؤفايلةكـــةي بـــةآلم دؤزرايـــةوة،
دةرنةضـــوو دةكات وةســـفي كـــة 
ِرابردوو ي

َ
ســـال مايســـي تـــا مانطي

بَيشـــووماري هةراوزةنايةكي لةنَيـــو
لةطةأل بوو هـــاوكات كة ِراطةياندنـــدا
و زانســـتي دةرضوونـــي كتَيبَيكـــي
ناوي هةرضي دؤكؤمَينتيدا، فيلمَيكي
و لةضل بـــةر كة ئـــةم بوونةوةرةية
بريتيية ذيـــاوة ســـاأل حةوت مليؤن

 Darwinius ماســـَيال لةداروينـــس
بةناوبانطي  زاناي masillae بةنـــاوي
دارويـــن ـــز

َ
ضارل ثةرةســـةندنةوة

جار بيست بوونةوةرة ئةم لةكاتَيكدا
لَيكدانةوة كة كؤنرتة بةبةردبووانة لةو

دةكةن. مرؤظ ثةرةسةندني بؤ
بةبةردبووانةي ئةو لةهةموو ئيدا
دؤزراونةتةوةو كة تَيروتةواوترة ديكة
شريدةرة باآلكان ةي

َ
بةكؤمةل تايبةتن

لةو دةطرَيتةوةو مةيموون و مرؤظ كة
لورس مةيمووني وةك مةيموونانـــةش
لةيمور، مةيموون هنـــدي)، (لةيموري
ثةرةسةندوو مةيمووني Monkeyes و

خؤيشـــي.  مرؤظ apes و بَيطومـــان
بةنزيكي ئيـــدا ثةيكـــةري ئَيســـكة 
نموونةيـــي ثارَيزراوة بةشـــَيوةيةكي
وردةكاريي ئاشـــكرايي و و بـــةِروون
و دةكات ئاشكرا ةكة

َ
ئاذةل توَيكاريي

كة ةوة
َ
ئاذةل َيـــك

َ
كؤمةل ناو دةيخانة

ةكانـــي قؤناغي طواســـتنةوة
َ
بةئاذةل

ئـــؤردةري لةنَيـــوان دادةنرَيـــت
(كـــة  Prosimians ثرؤزمييـــةكان
دةماخيان و ســـةرةتايني شريدةري
هاوضةرخ ثشتةكاني لةيموري و بضوكة
ئـــؤردةري لَيكضووي و دةطرنـــةوة)

مةيموني  Anthropoids كة مـــرؤظ
هةر دةطرَيتةوة. مرؤظ ثةرةسةندوو

لةزانايان بةزؤرَيك نـــا ي
َ
ثال بوو ئةمة

بوارة بةم دةدةن طرنطي و ئةوانـــةي
قةي

َ
بنَين ئةل بةبةردبـــووة ئةم ناوي

يةكةم شـــريدةرةكاني لةنَيوان ونبوو
ِرؤيشتووة كة ثةرةســـةندن ي

َ
هَيل و 

 Homo Sapiens ذير مرؤظـــي بةرةو
لةكؤتاييدا.

وايكردووة ةتَيك هةية
َ
خةسل ضةند

و زانســـتي دةنطدانةوة ئيـــدا ئـــةو
بَيطومان بكات دروســـت ِراطةياندنيية
كة مانةوةي بارودؤخي شانبةشـــاني
ثارَيزراوة باوةِرثَينةكراوة شَيوة بةو
ثَينجي نةوةدو لةســـةدا و وايكردووة
بمَينَيتةوة. ثةيكةرةكـــةي ئَيســـكة
ئيدا طرنطـــي توَيـــكاري ةتي

َ
خةســـل

نَيرينةية ئةندامي ئَيســـكي نةبووني
بةشـــَيوةيةكي زاناكان كـــة وايكـــرد
نيشاني دةست بةمَي يةكالييكةرةوة
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بكةن وَيِراي ئةو دوو ثةنجة طةورةيةي 
دةستي كة بةرامبةر يةكن بةكاريهَيناون 
طـــةِران بـــةدار و دةرةخت و 

َ
بؤ هةل

لَيكردنةوةي بةروبوومي وةك شليك و 
ميوة. زاناكان ثَييان واية دوو ثةنجةي 
طةورةي بةرامبةر يةك لةدةســـتَيكي 
ةتَيكي 

َ
خةســـل ثةنجةييـــدا  ثَينـــج 

و  لةمةيموون  تةنيـــا  جياكةرةوةيةو 
مةيموونة ثةرةســـةندووةكاندا هةيةو 
جةوهـــةري  بةبابةتَيكـــي  ئةمـــةش 
بةري  ثةرةســـةندني  بـــؤ  دادةنرَيت 
دةستي توندوتؤأل كة بؤ دروستكردني 
ياندا 

َ
لةطةل ةكردن 

َ
مامةل و  ئامِرازةكان 

ثةرةسةندنَيكي  ئةمةش  ثَيويســـتةو 
طرنطة لةدروست بووني مرؤظدا.

ــــةتة توَيكارييـــةكانـــي 
َ
خةســـل

ئاشـــكراي  بةرزبوونةوةيةكي  ديكة، 
لةثَيـــي ئيدادا  ئَيســـكي ثاذنةي ثَي 
قةيةكي 

َ
لةخؤدةطرَيـــت، ئةمـــةش ئةل

ةتة 
َ
ديكةية كة دةيبةستَيتةوة بةخةسل

بةثَيي  مرؤظـــةوة،  توَيكارييةكانـــي 
مؤزةخانـــةي مَيذوويـــي سروشـــتي 

لةزانكؤي ئؤســـلؤ ثاذنةي ثَيي مرؤظ 
شـــايةني  هةية  قةبارةي  طةورةترين 
بوو  يةكَيك  ناوبـــراو  كؤليجي  باســـة 
لـــةو اليةنانةي بةشـــداري كـــرد بوو 

لةئةنجامداني شيكاريي بؤ ئيدا.
ةتة توَيكاريية طرنطةكاني 

َ
لةخةسل

ديكـــةي ئيدا ئةوةية كـــة ددانةكاني 
لةيةكرتييـــةوة دوور نني تا شـــَيوةي 
شايةنةيةكي ددانيان دروست كردبَيت 
ضةوانـــةوة ِريزَيك دداني  كـــو بةثَيَ

َ
بةل

بةيةكـــدا نووســـاوي لةشـــةويلطةي 
خـــواردوودا هةية لةطـــةأل نينؤكَيكي 
باريك لةســـةر ثةنجةي دووةمي ثَيي 
ةتانة 

َ
بؤ ثاككردنةوةيان. ئةم خةســـل

دةطةِرَينةوة،  لةيمـــور  مةيمووني  بؤ 
مةيموونـــي  و  لةمةيمـــوون  بـــةآلم 
ثةرةسةندوودا نني و ئةمةش ئاماذةية 
بؤ طواستنةوةي ئيدا بؤ شريدةرةكاني 

لَيكضووي مرؤظ.
ئةمانةشـــةوة  هةموو  لةســـةروو 
ســـةري ثةنجةكانـــي ئيـــدا بةنينؤك 
كؤتاييـــان دَيـــت نـــةك بةضِرنوك كة 

ديكةيةو  ثةيوةندييةكـــي  ئةمـــةش 
و  بةمةيمـــوون  دةيبةســـتَيتـــةوة 
هةروةها  ثةرةسةندووةوة  مةيمووني 
ي ضاويان ديارة دوو ضاوي طةورةي 

َ
ضال

هةبووة كة زياتر بِروا واية تواناي ثَي 
بةخشي بَيت بؤ بينيني سَي دووري و 
بَيطومان ئةو ضاوة طةورانةي بةسوود 
بوون بؤ شـــَيوازي ذياني كة ثشـــتي 
بةســـتووة بةطةِران بةشوَين خؤراكدا 

لةشةودا.
ئيدا بةمنداَلي مردووة  

كـــة  لةكاتَيكـــدا  ئيـــدا  درَيـــذي 
مـــردووة تةنيا ســـَي ثَي بـــووة هةر 
كلكي،  دةطاتـــة  تـــا  لةســـةرييةوة 
ددانة هةميشـــةييةكاني خةريك بووة 
بنَين  شـــريييةكانييةوة  بةددانة  ثاأل 
ئـــةو زانايانةي  كاتَيك كة مـــردووة. 
ينةوةيان لةســـةر كردووة 

َ
كـــة لَيكؤل

َين تةمةني نزيكةي نؤ مانط بووة 
َ
دةل

بووةو  الوازدا  لةقؤناغَيكي  لةبةرئةوة 
نةطةيشـــتؤتة قؤناغي ثَيطةيشـــتني 
ثَيويســـتي  هـــاوكات  بةآلم  تـــةواو، 
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دايكيشـــي بةردةوامي بةضاودَيـــري
نةبووة.

مامؤستا يورن هوروم ثِرؤفيســـؤر
ئةو سةرثةرشتي ئؤســـلؤ  لةزانكؤي
لةسةر ئيدا ينةوةيان

َ
لَيكؤل تيمةي كرد

باشرتين بةبةردبووة ئةم ثَييواية كرد
لةِرووي كةوتبَيت دةست بةبةردبووة
لَيكضووة بةثشـــتة لَيكضوونييـــةوة
دؤزينةوةيةي ئةو و ِراستةوخؤكانةوة

بوو بةِراستي. بوو ئَيمة خةون الي
ســـيني تيشـــكي ئةمانة وَيـــِراي
قؤلةثَيي ئيدا ئَيسكي كرد ئاشـــكراي
ضاكبوونةوةدا لةقؤناغـــي شـــكاوةو
شـــكاويية بـــووة، لةوانةشـــة ئـــةو
لةمردنةكةيدا، بووبَيـــت يارمةتيدةر
نةيتوانيـــوة بةهؤيـــةوة  ضونكـــة 
باســـة شـــايةني ِرابكات.  بةخَيرايي
تَيروتةواو ئةوةندة ئةو بةبةردبـــووة
طةدةي ناوةِرؤكـــي تةنانـــةت بووة 

دوا ثاشماوةي
َ

لةطةل و دةركةوتووة
بووة بريتي و خواردوويةتي ذةم كـــة
فةروة دارودةرةخت. طـــةآلي و لةتوو
ئَيسكة كة دةركةوتوو، جوانةكةشـــي

ثةيكةرةكةي داثؤشيووة.
ئيدا  جيهاني

مَيذووي شلؤقي لةقؤناغَيكي ئيدا
ســـةردةمة كـــة ئةو زةويـــدا ذياوة
Eocene ep- بةسةردةمي ئةيوسيني

och دةناسرَيتكةبةرلةنزيكةيثةنجاو 
ثَيكردووة ســـاأل دةستي مليؤن ثَينج
ســـاأل مليؤن دواي دة نزيكةي واتـــة
ئةمةش ديناسؤرةكان لةلةناوضووني
شريدةرة تيايدا كة ســـةردةمةية ئةو
طواســـتنةوةي طةرمـــةكان  خوَيـــن 
داهـــات بةســـةر ثةرةســـةندووييان
مشـــكي وةك بضوكةوة لةبوونةوةري
بضوكرتين Shrew كة درةخـــت دارو
و درَيذ لووتَيكي لةجيهانداو شريدةرن

و ضاوي بضوك دوو و ســـةرَيكي باريك
شانبةشاني هةية، قةيفةيان كَيكي

َ
كؤل

و َيكي بةرفراوان
َ
ديناسؤرةكان، كؤمةل

هةن ئةمِرؤ كة لةو ئاذةآلنةي فرةجؤر
تا و فيلةوة لةجرج و دةيناســـني هةر
و شةمشـــةمةكوَيرة و دؤلفني دةطاتة

ذياون. مرؤظ،
ذياوة تيايدا ئيـــدا ئةو شـــوَينةي
خولطةيي دارستاني نيمضة شوَينَيكي
طِركاني دةرياضةيةكي لةنزيـــك بووة
َيكي

َ
بؤتةضال ئَيستاكة كة لةناوضةيةكدا

Grube Mes- دةووترَيت ثَيي و ؤأل
ض

مانيا، 
َ
لةئةل دامشتاد داري sel لةنزيك

ـــةدا بةبةردبووي
َ
ضال لـــةم زانـــاكان

ســـةردةمي ـــي
َ
ئاذةل َيـــك

َ
كؤمةل

و ماسي وةك دؤزييةوة ئةيوســـينيان
ئةسث شةمشـــةمةكوَيرة و و ندة

َ
بال

بـــاوةِرةدان لةو زاناكان و كيســـةأل،
طازة بةهـــؤي ئاذةآلنة لـــةو زؤرَيـــك
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لةدةرياضةكةوة كة ذةهراوييةكانةوة
مردوون. دةرثةِريووة

بةنرخي بةبةردبـــووي ة
َ
ئـــةم ضال

وةك كـــردووة ثَيشـــكةش بةزاناكان
بيست و تيمساح هةشت بةبةردبووي
جؤر زياتـــر لةشةســـت جؤر مـــارو
مَيروولة طةورةترين و قةزةم لةئةسثي
جؤر هةشت ذياوةو زةوي كة لةســـةر

لةشريدةرةكان.
ناديارة دؤزةرةوةكةي

لـــةئــارةزوومةندانـــي يةكَيـــك
ناوي كة بةبةردبووةكان كؤكردنةوةي
ي

َ
لةضال ئيـــداي نةكرد خؤي ئاشـــكرا

كاتَيك دؤزيووةتةوة طروثدا ميســـيل
كة لةتكـــردووة لةبنةوة تاوَيرَيكـــي
هةردوو كيسةأل طردي  دةوترَيت  ثَيي
بةردةكة لةســـةر  ئيـــداي وَينةكةي
دةوترَيت وَينةية دوو بةو بةديكردووة
كة كةمرت هاوتاكةي و هاوتاكةي، بةش
ديناسؤرةكان بةمؤزةخانةي ئاشكراية
يةكطرتووةكاني لةوآلتـــة لةويومونج
شيكارةكان بةآلم كرا، فرؤش ئةمريكا،
هاوتاكةي و بةش كرد ئاشكراي دواتر
بةردبووةكة تةواوي وَينايةكي ثَيكةوة

دةخةنةِروو.
هـــةر بةشـــة زياتـــر ئاشـــكراكة
لةكؤتاييدا مايةوة تـــا بةشـــاراوةيي
بةمــــؤزةخانـــةي ي2007دا 

َ
لةســـال

لةئؤســـلؤ سروشـــتي مَيذوويـــي
مؤزةخانة زاناكانـــي لةوَي فرؤشـــرا،
بةبةردبووةكة لةسةر ينةوةيان

َ
لَيكؤل

ئاشـــكرا بايةخةكـــةي تـــا  كـــرد 
قؤناغةكاني لةلَيكدانـــةوةي بكـــةن

شريدةرةكاندا. زووي ثةرةسةندني
زاناكانـــي مؤزةخانةكة زنجرييةك
بةبةردبووةكة لةسةر تاقيكردنةوةيان
لـــةوةي نيابـــوون

َ
دل ئةنجامـــدا تـــا

ِراستةقينةية.

لةئاهةنطَيكـــدا ئيـــدا ناســـاندني
مَيذووي لةمؤزةخانةي ئةمريكـــي بؤ
بةِرَيوةضوو، لةنيويـــورك سروشـــتي
دةربارةي وردةكارييةكان هةرضةندة
بةآلم لةو ئاهةنطةدا باســـنةكرا، ئيدا
وكرايةوة

َ
بال وان بلوس لةطؤظاري دواتر

دؤكؤمَينتـــاري بةرنامةيــــةكـــي و 
ئامادةكرا. دةربارةي تةلةفزيؤنيش

بةردةوامن طومانةكان
ضاوةِرَيي كـــة لةزاناكان هةندَيك
بةبةردبووة ئـــةو بينيني فرســـةتي
قة

َ
ئةل ئةو ئيدا، هةية طومانيان دةكةن

بنوَينَيت لةدرةختي ثةرةسةندنداو ونة
زيادةِرؤييةي لةو ِرةخنة زانايانة ئةم
دةربارةي كة دةطرن ِراطةياندنـــةكان

كردوويانة. دؤزينةوةية ئةم
نووســـةر جي هنري ثِرؤفيســـؤر
طةي

َ
كؤمةل َيت:

َ
دةل لةطؤظاريسروشتدا

سةنطاندني
َ
بةهةل ثَيويســـتي زانستي

دؤزينةوةيـــة هةية، ئـــةو بايةخـــي 
ئةو قســـةكانيدا لةدرَيذةي  هةروةها 
ئةو دؤزينةوةي ِرايطةياند ثرؤفيسؤرة
مةرج باشة، بةآلم بةبةردبووة كارَيكي
دؤزينةوةكاني ثلـــةي بةهةمان نيية

هةبَيت. بايةخي ثَيشوو
ونةكةية؟ ئةَلقة ئيدا

نةخَير. يةكالييكـــةرةوة، وةآلمي
ون قةي

َ
ئةل يةك تةنيا ناشَيت ضونكة

ديكةي ثشـــتةكاني و مرؤظ لةنَيوان
هةبَيت. لةشريدةرةكان

ثشـــتة بـــؤ ئيـــدا نياييـــش
َ
بةدل

ناطةِرَيتةوة، ئَيمـــة ِراســـتةوخؤكاني
لقَيكي بؤ نيايي

َ
بةدل ديســـانةوة بةآلم

بةهاوتةريبي دةطةِرَيتةوة ثةرةسةندن
ئةو ثةرةســـةندني ـــي

َ
هَيل لةطـــةأل 

بةئاِراســـتةي كـــة شـــريدةرانةي
ِرؤيشتوون. مرؤظ دةركةوتني

ئيدا ئةمانةشـــدا لةطةأل هةمـــوو

دادةنرَيت دةطمةن بةدؤزينةوةيةكي
هةية كـــة ئينتيماي بـــؤ بوونةوةرَيك
ثةرةســـةندني درةختي بؤ ِرةطةكاني
بايةخةكةي بـــةآلم شـــريدةرةكان.
ِريكالمي هةراوزةناو  لةنَيو بةداخةوة 
دةدات، لةدةســـت ِراطةياندنةكانـــدا
ثشـــتة بؤ ئيدا َين

َ
دةل بـــؤ نموونـــة

دةطةِرَيتةوة. يةكةمينةكانمان
ونبووةكة قة

َ
ئةل ئيـــدا هةرضةندة

نيايـــي يةكَيكـــة
َ
بةدل نييـــة، بـــةآلم

و ؤز
َ
ئال درةختي قةكاني

َ
لةئةل لةزؤرَيك

مرؤظ كة ثةرةسةندن درَيذي و دوور
دةوةستَيت. هةموويانةوة لةسةرووي
ئيدا َيني

َ
بةسادةيي دةكرَيت بل زؤر

يةكَيكة بةآلم نيية، ونبووةكـــة قة
َ
ئةل

بوونةتةهـــؤي زؤرةكانـــي قـــة
َ
لةئةل

ِريكالمـــي و  مـــرؤظ داني
َ
ســـةرهةل

ةتي
َ
خةسل وايانكردووة ِراطةياندنةكان

ببةخشن ثَي خؤي لةهةقيقةتي زياتر
ِراســـتةوخؤيةوة ة

َ
هَيل ئةو و لةســـةر

ذير مرؤظي كـــة ِرووة و نةوةســـتاوة
لقَيكي بـــةآلم طرتـــووة، ئاِراســـتةي

ة.
َ
هَيل لةو الوةكيية

خؤي طرنطي ئيدا بَيت هةرضؤنَيك
زاناكان ضونكة يةكةمجـــارة هةيـــة،
شـــريدةرةكان بةبةردبووييــــةكـــي
تَيروتةواو ئةوةنـــدة كة دةدؤزنـــةوة
توَيكارييةكانـــي ةتة

َ
بَيـــت و خةســـل

قؤناغَيكي بؤ و دةركةوتبَيت بةِرووني
ني

َ
لةئاذةال دةطةِرَيتةوة طواســـتنةوة

ثةرةســـةندوو، بةليموري لَيكضـــوو
بةمةيمووني لَيكضـــوو بؤ شـــريدةري
ةتةكاندا

َ
حال لةهةموو ثةرةســـةندوو،

و دادةنرَيت دةطمةن بةدؤزينةوةيةكي
هةية. طةورةي و زانستي بايةخي

هؤبيت مرؤظَيكي نوَي  
لةســـةر جةدةل دةضَيت لـــةوة
يةي

َ
كورتةباال بونةوةرة ئةو ناسنامةي
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ي2003دا 
َ
لةســـال زانـــاكان  كـــة 

فلؤريسي  لةدورطةي  لةئةشكةوتَيكدا 
ئةندؤنيســـي دوورة دةست و التةريك 

كؤتايي ثَينةيةت.
دؤزييةوة  نوَييان  طةي 

َ
بةل زاناكان 

دةربـــارةي ئةم بوونةوةرة كة ناويان 
لَينـــا هؤبيـــت Hobbit كـــة مرؤظة 
لةجؤرَيكي نوَي نةك مرؤظي نوَي بَيت 
مايكرؤسيفاليا  نةخؤشـــي  تووشي  و 
تووشبوو  نةخؤشـــييةكة  كة  بووبَيت 
ش 

َ
باال كورتة  دةثوكَيتةوةو  ســـةري 

دةبَيت وَيِراي تووشـــبووني بةجؤرَيك 
ي بةثلةي جياواز.

َ
لةدواكةوتني ئةقل

زاناكان لةو باوةِرةدان ئةم مرؤظة 
ي لةيـــةك مةتر واتة 

َ
كة درَيذي بـــاال

ســـَي ثَي تَيثةِرناكات و كَيشي تةنيا 
ســـي كيلؤطرامة لةدورطةي فلؤريسدا 
لةنزيكةي  دةشـــَيت  ســـووِراوةتةوة 
 لةمةوبةر لةوَي 

َ
هةشـــت هةزار ســـال

ذيابَيت. ئةو تيمةي كة ثاشماوةي ئةو 
بةبةردبووة بضوكةيان لةئةشـــكةوتي 
ليانـــج بـــوا دؤزييـــةوة جةخت لةوة 
بوونةوةرانـــةي  ئـــةو  دةكةنـــةوة 
لةجـــؤري  ذيـــاون  شـــوَينةدا  لـــةو 
هؤمؤفلوريسنسيس بووة كة جؤرَيكي 
جيايـــة لةتوخمي مرؤظـــي هاوضةرخ 
واتة  بةهؤمؤســـاثيننس  ناسراوة  كة 
مرؤظـــي ذيـــر. هةروةها ئةوةشـــيان 
لةجؤرَيكي  هؤبيـــت  كـــة  ِراطةيانـــد 
لةمَيذوو  بةر  ســـةردةمةكاني  مرؤظي 
بَيت  جؤرَيك  دةشـــَيت  ثةيدابـــووةو 
لةمرؤظي بةذن ِرَيك كة ثشـــتي مرؤظي 
ئَيســـتايةو بةرلةزياتـــر لةيةك مليؤن 

 طةيشتؤتة ئةو دورطةية.
َ

سال
زاناكان دةماخي هؤبيت وةســـف 
دةكـــةن بةدةماخَيكي دةطمةن لةنَيو 
سواللةكاني مرؤظداو هةروةها ددان و 
حةوزو مةضةكيشي هةر تايبةتي بوون، 

ئاماذةكان ِرووني دةكةنةوة كة هؤبيت 
ســـوكةوت 

َ
هةل هةندَيك  توانيويةتـــي 

ـــؤز ئةنجامبدات وةك 
َ
و ِرةفتـــاري ئال

هةندَيكيان  كة  ئامِراز  دروســـتكردني 
بةئامِرازي سادة دانانرَين و بةشَيك لةو 
ئامِرازانةي لةِراوةكانيدا بةكارهَيناوةو 
لةناو  ئَيســـكةكانيدا   

َ
لةطـــةل ئةمانة 

ئةشكةوتةكةدا دؤزراونةتةوة.
هؤبيتيان  كـــة  زانايانـــةي  ئـــةو 
دؤزييةوة لـــةو باوةِرةدان و دواتريش 
زانـــاي ديكة ثشـــتيواني لَيكردن كة 
جةســـتةي  كاتدا  تَيثةِربووني   

َ
لةطةل

ئـــةو بوونةوةرانةي لـــةو دورطةيةدا 
ذياون بةرةو بضووكي ضووبَيت لةِرَيي 
واردنةوة 

َ
ثرؤسةيةكي سروشـــتي هةال

بووني 
َ
َين كورتةباال

َ
كة زاناكان ثَيي دةل

دوورطةيـــي واتة ئـــةو بوونةوةرانةي 
دوورة  و  التةريـــك  لةشـــوَينَيكي  كة 
دةســـت دةذين ثةرةسةندنيان بةرةو 
بضووك بوونةوة دةضَيت و جةستةيان 
بضووك دةبَيتةوة تا خؤيان بطونجَينن 
 كةمي وســـنورداريي سةرضاوة 

َ
لةطةل

هةندَيـــك  م 
َ
بـــةال خؤراكييةكانـــدا، 

لةزانايانـــي ديكـــة ثَييـــان واية ئةم 
بؤضوونـــة بةســـةر دةماخي هؤبيت-

دا هاوجـــَي نابَيـــت كـــة دةماخـــي 
نزيكـــة لةدةماخي شـــةمثانزييةوة و 
قةبارةكةي لةضوار سةد سانتيمةتري 
سَيطؤشة تَيثةِر ناكات و بةرامبةر سَي 

بةشي دةماخي مرؤظي نوَيية.
تيؤري نةخؤشي

هؤبيت  دةماخي  بضووكي  زاناكان 
بةنهَينييةكي طةورة دادةنَين، ضونكة 
 ئةوةشـــدا كة دةماخي بضووك 

َ
لةطةل

بووة، لةبةرئةوة هةندَيك لةزانايان تا 
ئةو جَيية بةتواناي هؤبيت سةرسامن 
ةيةي 

َ
كة ثَييانواية بةشَيكة لةو كؤمةل

كة تاكةكانـــي ئينتيمايـــان هةية بؤ 

م بةداخةوة 
َ
مرؤظـــي هاوضةرخ، بـــةال

هؤبيت بةشَيوةيةكي نائاسايي سةري 
بضووك بووة.

ستوني  زانكؤي  لةزاناياني  تيمَيك 
تة يةكطرتووةكاني ئةمريكا 

َ
بروك لةوال

بةســـةركردايةتي ثرؤفيســـؤر ويليان 
طنطرز ثاشماوةي ثَييةكاني هؤبيتيان 
دةركـــةوت  بؤيـــان  و  شـــيكردةوة 
بةشـــَيوةيةكي باوةِرثَينةكراو مرؤيي 
بووة، ضونكـــة ثةنجةطةورةي قاضي 
 ثةنجةكاني ديكةيدا بووة 

َ
بةِريز لةطةل

هةروةك مرؤظ هةروةها جومطةكاني 
توانيويةتـــي  بـــووة  بةشـــَيوةيةك 
زةوي  لةســـةر  بةتةختي  ثةنجةكاني 
دابنَيت و تةواوي جةســـتةي لةســـةر 
ةتانةش 

َ
ثَييةكاني ِرابطرَيت و ئةم خةسل

كاندا بةديناكرَيت.
َ
لةمةيموونة باال

 ئةمانةشدا هؤبيت لةهةندَيك 
َ

لةطةل
اليةنةوة بةشـــَيوةيةكي بِرواثَينةكراو 
ي 

َ
ســـةرةتايي بووة بؤنموونة زؤر باال

كورترتبووة لةهاوتاكةي واتة لةمرؤظي 
نـــوَي و ثةنجةي قاضـــي زؤر بضووك 
بووةو ثةنجةكاني ثَيي درَيذو كةوانةيي 
طرتني 

َ
بووةو ميكانيزمـــي تواناي هةل

كَيشي جةســـتةي نزيكة لةهاوتاكاني 
لةشةمثانزي.

ينةويةكـــي ديكـــةدا كـــة 
َ
لةلَيكؤل

ليســـرت  وئادريان  ويســـتن  ئيليانوور 
سروشـــتي  مَيذووي  لةمؤزةخانـــةي 
ينةوةيان 

َ
لَيكؤل ئةنجامياندا  لةلةندةن 

لةسةر ضةند جؤرَيك لةئةسثي دةريايي 
كؤن كرد ثاشان ئةو بةبةردبووانةيان 
كة لةدوورطةي مدغشـــقر دؤزييانةوة 
 ثشـــتةكانياندا بةراوردكرد كة 

َ
لةطةل

لةناو كيشوةرةكةدا ذيابوون.
زاناي  ثرؤفيســـؤرو  ذنة  ويســـتن 
بةبةردبووةكاندا  لةبـــواري  ثســـثؤِر 
ِرايطةياند:  ناوبـــراو  لةمؤزةخانـــةي 
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مرؤظـــي  كةللةســـةري  دةشـــَيت 
فلؤريسنسيس كةللةسةري مرؤظ بَيت 
لةجـــؤري هؤمؤئريكتؤس واتة مرؤظي 
بةذن ِرَيك و لةئةنجامي ثَيويستييةكاني 
خؤطونجاندني لةسةر دوورطة تووشي 
ئةوةي  لةجياتي  بووبَيت  يي 

َ
كورتةباال

مرؤظَيكـــي ناسروشـــتي بووبَيت يان 
جؤرَيك بَيت كة بةشـــَيوةيةكي تةواو 

جيا ثةرةيسةندبَيت.
ويستن لةدرَيذةي قسةكانيدا وتي: 
 
َ
تةماشاي ئةســـثي دةريايي كورتةباال

بكـــةن كة لةمدغشـــقر دؤزراونةتةوة 

و قةبارةي دةماخييـــان زؤر بضووكة 
 ئةسثة دةرياييةكاني 

َ
بةبةراورد لةطةل

ديكـــةدا، بؤيـــة دةشـــَيت مرؤظـــي 
فلوريسنســـيس-يش هةمان شـــتيان 
بةسةرداهاتبَيت بةهؤي التةريكييانةوة 

لةسةر ئةو دوورطةية.
حةوا لةئةفةريقا

زانايان لـــةو بـــاوةِرةدان مرؤظي 
هاوضةرخ واتة توخمي مرؤيي ئَيســـتا 
لةِرووي توَيكارييـــةوة، بؤ يةكةمجار 
لةكيشـــوةري ئةفريقـــا دةركةوتووة 
ة

َ
لةنزيكةي195.000.160.000ســـال

وة، ثَيشـــرت بؤضووني بـــاو بؤماوةي 
نَيكي زؤر ثَييوابوو ثشتةكانمان 

َ
ســـاال

هةبوون،   
َ

بةرلة100.000ســـال تةنيا 
ي 1987دا دؤزينةوةي زياتر 

َ
م لةسال

َ
بةال

لةسةر دةســـتي ئاالن ويلسؤن زاناي 
ينةوة لةسةر 

َ
بايؤلؤذي ثسثؤِر لةلَيكؤل

ثةرةســـةندني مرؤظ ئاشكراكراوة و 
كاليفؤرنيا لةسةر  لةزانكؤي  دواتريش 

دةستي بريكلي.
ويلســـؤن و تيمةكةي شيكارييان 
بـــؤ DNAي مايتؤكؤندريا (واتة ئةو 
لةمَيينةدا  تةنيـــا  جينييـــةي  ماددة 
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كةس ضةندةها بـــؤ دةطوازرَيتـــةوة)
ئةنجامداو جياواز، لةذماةيةك سواللةي
ســـةرجةم ئةنجامةي ئةو طةيشـــتنة
زةوي ِرووي لةسةر لةئَيستادا كة مرؤظ
بةختدارن واتة بةدايكَيكي دةذين سةر
لَينا ناوي ويلسؤن كة ذنن سةربةيةك
تةنيا

َ
لةطةل كة مايتؤكؤندريالي حةواي

تي
َ
لةخؤرهةال كةســـَيكدا هةزار ضةند

دةركةوتني لةيةكةم ذيـــاوة ئةفةريقا
هاوضةرخدا. مرؤظي

ثةرةسةندن و زمان
بــــارودؤخـــة دذواري دةشـــَيت
ناضار ثشـــتةكانماني ذينطةييـــةكان
م

َ
بةال ئةفةريقا، جَيهَيشتني بؤ كردبَيت

دةستكةوتني لةطرنطي هَيند بةهةمان
طةشـــتةياني ئةو نوَي بةهرةمةنـــدي
كردووة ســـةركةوتني ئاسانكردووةو
ئةمانةش لةهةمـــوو بةِرَيكةوتيـــان،
زمان فَيربوونـــي طرنطـــرت دةشـــَيت
كاروباري ِرَيكخستني دواجار بووبَيت،
ئةطةر دةبَيـــت ئاســـانرت كؤضكردن
بَيت ضؤن لةســـةركراو ئةوة قســـةي
كاتَيك بةكاردةهَينرَين ئةو ئامِرازانـــة

نوَييةكان. شوَينة دةطةنة
ســـواللة زانـــاي ريضـــارد لكـــني
كؤكردنةوةي بةشوَين كة كينييةكان
مرؤظـــي لةســـةر زانيارييــــةوةيـــة
ثةرةســـةندني َيت:

َ
دةل بةرلةمَيذوو،

الي تَيطةيشـــتوو زماني و ِرةوانبَيذي
مرؤظكاتَيكلةشوَينَيكةوةبؤشوَينَيكي
ةتَيكي

َ
بةخةســـل كردووة كؤضي ديكة

واردن
َ
هةال لةثرؤسةي دادةنرَيت طرنط

زاناي لكني ريضارد م
َ
بةال مانةوةدا، و

لةزانكؤي مرؤييةكان ســـواللة بواري
و دةِروات دوورتر هةنطاوَيك ستانفؤرد
هةر جينييةكان بازدانة باوةِرةداية لةو

 foxp2 لةجيني  ةوة
َ
سال لة500.000 

بةزمانـــةوة بةتةواوةتي بةندة دا كة

طؤِران ِرووداني
َ

لةطةل دةبَيت هاوجَي
ئةمجؤرة بةهرةكانـــدا. و لةداهَينـــان
مرؤظـــي وادةكات ثةرةســـةندنــــة
خؤطونجاندن تواناي زياتـــر هاوضةرخ
لةم هةبَيت. بريكردنـــةوةي بواري و 
توانيوويةتي ِرَيطةي مـــرؤظ كاتانةدا
بكات وةك ِراوكردن ثةيِرةو بـــؤ نوَي
يان ثَيشـــةوة بةرةو

َ
ِراوناني ئاذةل

وةك ِراو ديكةي ضةكي بةكارهَينانـــي
تريوكةوان. و ِرم

تواناكاني زيادبوونـــي ئةمانـــةش
تَيطةيشـــتن و كردن  بـــؤدرك مرؤظ 
بةســـةر وادةكات و لَيكدةداتـــةوة
ســـةركةوتن ئةشـــكةوتدا مرؤظـــي 
ئةشكةوت مرؤظي بَينَيت. بةدةســـت
هاوضةرخ طونجاندني لةمرؤظي تواناي
هاوضةرخ مرؤظي ضونكة كةمرتبووة،

ِرؤشنبريي. بةخاوةني بووة زياتر
لةسةر زانايان زؤربةي

َ
بةهةرحال

ثةرةســـةندنة كتوثِرة ئةو ِروودانـــي
بةو دةدةن ئاماذة كـــو

َ
بةل نني، كؤك

بةبةردبوو و بةردين ئامِرازة و ئَيســـك
 

َ
بةرلة82.000 سال كة ســـةدةفانةي
و بـــوون ئةفةريقـــا  زةوي لةســـةر 
ثَيشكةش طريمانةيةمان ئةو ئةمانةش
ِرةفتاري ثةرةســـةندني دةكات كـــة
زياتر بةشـــَيوةيةكي نـــوَي ني

َ
ئةقال

تةنانـــةت ِروويدابَيـــت. كاوةخؤيـــي
بةبةردبـــووة دؤزينـــةوةي  

َ
لةطـــةل

ثَيشكةوتنانةشـــةوة ئةو و نوَييةكان
جينةكانـــدا لةتةكنؤلؤذيـــي كـــة 
وردةكارييةكانـــي بةدةســـتهاتووةو
لةئةفةريقا باوباثريانمـــان طةشـــتي
تةمومذي و نادياري و ـــؤزي

َ
هةر بةئال

بريؤكةيةكي لةمِرؤدا م
َ
ماوةتةوة، بةال

لةســـةر ئاشـــكرامان و زياتـــر ِروون
هةيةو مرؤظ ئاساي داستان طةشتي
ِرووي لةسةر مرؤظ ثَيشكةوتنةي ئةو

كةســـَيك هيض بَيت هةرضةندَيك زةوي
بكات ي لةو سةركةتنانة

َ
نكول َناتوانَيت

لةطةل لةكَيرِبكَيييدا مرؤيي توخمي كة
سةر ديكةي بوونةوةراني ســـةرجةم
هَيناوة بةدةستي زةوي هةســـارةي
هةذموونيشـــي لةبةردةوامي ي

َ
و نكول

ناكرَيت. جيهاندا بةسةر
دةخايةنَيت؟ ضةند ثةرةسةندن

كاليفؤرنيا زانكؤي لةزانياني تيمَيك
لةدوورطةي جوبي ماســـي سةِّـاندي
ذينطةي

َ
لةطةل لةتوانايداية ترينييداد

خؤي نـــةوةدا لةســـي كةمرت نوَيـــدا
بطونجَينَيت.

بـــةض بكرَيـــت ئةطـــةر ثرســـيار
لةجؤرةكاندا ثةرةســـةندن خَيراييةك
سوان ينةوةكةي

َ
لَيكؤل ئةوا ِروودةدات

سةِّـاندي دكتؤرا خوَيندكاري جوردون
ضةند لةماوةي دةشَيت ثةرةسةندن
لةماسي ئةمةش و ِرووبدات َيكدا

َ
سال

كراوة. تَيبيني جووبيدا
هـــــــاوِرَيكانـــي و جــــــؤردون
جوبي ماسي لةســـةر ينةوةيان

َ
لَيكؤل

لةئاوي و بضوكن ماســـي كة ئةنجامدا
دةمانَيكي لةســـةر دةذين ســـازطاردا
ينةوةكةيان

َ
لَيكؤل ئةمانيش و زووةوة

يارا ِرووباري  ماســـييةكاني لةســـةر
هةندَيكيان ئةنجامـــداو لةترينيـــداد
شـــوَينة بةو نزيك داميري بؤ ِرووباري
ماســـييانة لةو هةندَيك طواســـتةوة،
لةسةر دةذيان ِرووبارةكةدا لةبةشَيكي
ئاوي وةك بةربةســـتَيك تاظطةيةكـــي
دةخســـتنةوة دووري كـــة وابـــوو 
زيانييان سروشـــتيانةي لةو دِرنـــدة
ديكةي ماســـييةكاني ثَيدةطةياندن،
ِرووبارةكةدا لةبةشيخوارةوةي جوبي
كة تاظطةيةي ئـــةو دةذيـــان لةذَيـــر

لَيبوو. دِرندةسروشتييةكانياني
ينةوة

َ
لةلَيكؤل

َ
سال هةشت لةدواي
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توَيذةرةوةكان نةوة لةسي كةمرت واتة
ماسييانةي جوبي ئةو بؤيان دةركةوت
ِرووبارةكة ســـةرةوةي كة لةبةشـــي
لةوةي بؤتةِرَيطر تاظطةكـــة و َدةذين
لةطةل بيانخؤن سروشتييةكان دِرندة
طونجاندووة خؤيان نوَييةكةياندا ذينطة
قةبارةي نةوةي خســـتنةوةي لةِرَيي
زاوزَيشـــدا خولَيكي لةهةر و طةورةتر
دةخةنةوة. وةضـــة كةمرت ذمـــارةي
لةنَيو خؤطونجاندنة ئةم جـــؤرة م

َ
بةال

لةو ذينطةيةدا كة ماسييةكاني جوبي
بوو زؤر سروشـــتي دِرندةي دةذيـــان
جؤردون، لةمبارةيةوة نةكـــرا. تؤمار
كة لـــةو ناوضانةدا وتـــي: مَييـــةكان
ســـةرضاوةي بـــوو زؤر دِرندةكانـــي
بةكارهَينـــاوة لةزاوزَيـــدا زياتريـــان
لةنَيو مـــردن ِرَيذةي بةهؤي بـــةرزي
ماســـيية ئةو ضونكة بَيضووةكانياندا،
دةبوونة خؤراكي بةئاســـاني بضوكانة
ئةمةش و شـــوَينة ئةو دِرندةكانـــي
فرســـةتي ئةو مَييانة ئةو دةطةيةنَيت
بؤ زاوزَي نةدةكةوت ديكةيان دةست
كةدِرندةي بةشـــةدا لةو م

َ
بةال كردن،

طةورةتر قةبارة كؤرثةلةي بوو لَي كةم
بؤ زياتربَيت تواناي تا دةهَينرا بةرهةم
سةرضاوةي كة ذينطةيةدا لةو كَيبكِركَي
مَييةكان هةروةها و كةمرتة خؤراكي
كةمرتيان ذمـــارةي ناوضةيـــةدا لةم 
لةبةرئةوةي دةخستةوة نةك لةوةضة
طةورةتربوو، كؤرثةلةكانيان قةبارةي
ســـةرضاوة ئةو لةبةرئةوةي كـــو

َ
بةل

لةكاتي بووكـــة كةمرت  خؤراكييانـــة
ثَيدةبةست. ثشتيان زاوزَيدا

دةطةيةنَيـــت ئـــةوة ئةمانـــةش
دةشَيت خؤطةنجاندن طؤِرانكارييةكاني
باشـــرتبةرن بةرةو مانةوة ِرَيذةكاني
ذينطة لةو

َ
كةمرت لةدةســـال لةماوةي

ئةمة ثَييوايـــة جـــوردون نوَييـــةداو

كةثةرةسةندن ئةوةئاشـــكرادةكات
ديناميكي كاردةكاتةســـةر  هةندَيجار
ماســـييةكان ذمارةي دابةشـــكردني
طؤِرانانةي ئةو لةِرووبةِرووبوونـــةوةي

ِروودةدةن. لةذينطةدا كة
ِروودةدات؟ ضؤن ثةرةسةندن

ذمارةي  Futurist لـــة طؤظـــاري
وتارَيكي  دا  2009 ي

َ
سال ئؤطستؤسي

ناونيشـــانَيكي كـــة وكـــردةوة
َ
بال

كـــة هةبـــوو، سةرنجِراكَيشـــةري
ضـــؤن ثةرةســـةندن نووســـراوة:
هاتووة وتارةدا لةم ثةرةدةسَينَيت؟
ضوونة لـــةدةروازةي مرؤيي توخمي
ثةرةســـةندنداية قؤناغَيكـــي نـــاو 
بازدانَيكي بوترَيـــت  ِراســـرتة يـــان 
ثةنجا لةماوةي كة نوَي ثةرةسةندني
لةئةنجامي دَيتةدي داهاتوودا ي

َ
ســـال

بايةخيان كة فاكتةري زؤر ذمارةيةك
بنرِبكردني لةئةطةري نيية كةمرت هيض
يان خؤِرسكةكان لةنةخؤشيية زؤرَيك
بؤماوةييةكانكةمرؤظبةدةستيانةوة

ندوويةتي.
َ
ناال

لةمبوارةدا  نوَييـــةكان  دؤزينةوة
دةدات بازدانَيـــك ِرووداني مـــذدةي
هةرضةندة داهاتـــوودا، لةنةوةكاني
بازدانة ئةم ئةطةرة هةية ئةو هةميشة
فرةجؤري ضوونةوةيةكي ببَيتةهـــؤي
مرؤظايةتي كـــة شـــَيوةية مرؤيي بةو
دوورودرَيذيـــدا مَيـــذووي لةمـــاوةي
و جياوازي ئـــةو و ثَيي ئاشـــنابووة
كةلةنَيوان لةناوبضن لَيكنةضوونانةش
ترية و طةل و كلتورةكاندا ســـواللةو

هةن.
وةستاوة؟ لةثةرةسةندن مرؤظ

لــــةزؤرَيـــك بـــاو بيـــــرؤكـــةي
توخمي وايـــة ثَيي  لةناوةندةكانـــدا 
وةســـتاوة لةثةرةســـةندن مـــرؤظ 
لةمةوبةرةوة

َ
ســـال ثةنجا لةنزيكةي

ذيـــر واتـــة بةدةركةوتنـــي مرؤظـــي
دةنوَينَيت هاوضـــةرخ كـــة مرؤظـــي
بؤ ئاستَيكي شارســـتانيةت هةروةها
مرؤظي و دانـــاوة ئةم ثةرةســـةندنة
م

َ
بةال ئايندةية، ئَيســـتاو مرؤظي  ذير

ِراســـت بةتةواوي ئةمة دةضَيت لةوة
تائَيســـتا مرؤيي توخمـــي نةبَيـــت و
فراوان و بةهةنطاوي طةورة بةِرَيذةي
خَيراتر بةشَيوةيةكي و ثةرةبسَينَيت
و ِروويداوة كةلةِرابـــردوودا لـــةوةي 
بؤماوةيي و جيني ةتي

َ
خةسل و ئةدطار

ثِرؤسةي ئةو هةروةها وةربطرَيت نوَي
كة سستةي سروشـــتيية واردنة

َ
هةال

لةئَيستادا دةخاياند سةدةي دةيةها
ســـةردةمدا داواكارييةكاني

َ
لةطـــةل

نوَي دةستدةخاتة و زانستي ناطونجَيت
بةجؤرَيكي واردن

َ
هةال ســـةثاندني ناو

بوارَيـــك هيـــض نـــوَي بةشـــَيوةيةك
واردني

َ
هةال ثرؤســـةي بؤ َيتةوة

َ
ناهَيل

دارويني و دارويـــن سروشـــتي كـــة
دةكةن. باسي لَيوة تةقليدي
خستنةوة وةضة و دووطياني

نةشونماكردنةي لةم كارا ئامِرازي
ثةرةســـةندني هـــةر ثةرةســـةندندا
نةخشـــة ثالنَيكي ثَيي كة بايؤلؤذيية
بايةخي و بةِرَيوةدةضَيت بؤداِرَيـــذراو
بةثَيشكةوتني زانستي تايبةتي دةدات
تواناكاني بؤماوةداو ئةندازةي لةبواري
توانا ِرَيكخســـتني دةســـتَيوةرداني
زاوزَي و بوون

َ
مندال بؤ سَيكسوالةكان

و دووطياني مـــاوةي كردني
َ
و كؤنرتؤل

لةوةي كاراتر بةشـــَيوازي بوون
َ
مندال

تائَيستا ناسراوة.
ئةطةرسروشتيبايؤلؤذيتواناكاني
وةضةخســـتنةوة و  بوون 

َ
بؤمندال ذن 

َيكدا ســـنووردار
َ
لةســـال

َ
بةيةك مندال

ثَيويســـتي ةش
َ
مندال بـــكات و ئـــةو

دةيـــةو نزيكـــةي بةتَيثةِربوونـــي
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و بطاتة ثَيبطـــات تا هةبَيت نيوَيـــك
سَيكسوالي ئةوا ثَيطةيشـــتني ئاستي
دةستَيوةردان زانســـتي ثَيشكةوتني
دةكات لةودووماوةيـــةدا لةهةريـــةك
و فيزيكي طؤِريني ئةدطارو بنةما وَيِراي
ئةوةشدا

َ
لةطةأل ئاوةزييةكانيتاك َتوانا

لةطةل بن هاوكات ئةمانة كةدةشـــَيت
يان تةشـــةنةكردني كَيشةي ئةخالقي
ســـتيظن بابةتة. ئةم دةربارةي ئايني
هاوكاري دردجـــي نايلز دو

َ
جـــاي طؤل

بةخَيراييةكي طؤِران دةشـــَيت َين
َ
دةل

ئةو
َ

لةطةل ِرووبدات بةبـــةراورد زياتر
كةثرؤســـةي مـــاوة دورودرَيذانـــةي
دةيخايةنَيت. سروشتي ثةرةسةندني

ئاردي ئةمجارةيان
بةبـــــةردبـــووي تـــوَيـــذةرةوة
مَيذووي كة دؤزييةوة بوونةوةرَيكيان
و ضوار لةضوارمليؤن ثَيش بـــؤ بووني

 دةطةِرَيتةوة.
َ

سال سةدهةزار
التينييةكةي ناوة بوونةوةرة ئةم
ي

َ
لةسال ِراميدوســـةو ئارديبيتيكوس

دؤزييانـــةوة،  1992 دا لةئةســـيوبيا
ئةم بايةخـــي م ئاشـــكراكردني

َ
بـــةال

خاياند، ي
َ
حةظدةســـال بةبةردبـــووة

مَييةي ئَيســـكة ثةيكةري ثاشماوةي
لَينراوة نـــاوي كة ئـــةم بوونـــةوةرة
تةواوي ثارضةي بةطرنطرتيـــن ئاردي
تيمَيك كة دادةنرَيت بةبةردبـــووةكان
توانييان ةتي

َ
نَيودةول لةشـــارةزاياني

ئَيســـكة ثارضةكانـــي طرنطرتيـــن
ثَيكهاتبوو َثةيكةرةكةيكؤبكةنةوةكة
لةطةل بةددانةكانييةوة لةكةللةســـةر
و قاض و حةوز و شـــةويالك و ثةلةكان

ثَييةكان.
هةندَيـــك ثَييـــانوايـــة زانـــاكان
بوونةوةرة ئـــةم ةتةكاني

َ
لةخةســـل

ةتةكاني
َ
لةخةســـل زؤر تائاســـتَيكي

و هةندَيك دةضَيت مةيموونة كؤنةكان

َ
لةطةل دةكرَيت ثَيشبيني ةتيشي

َ
خةسل

بضن. لةيةك مرؤظدا ئةدطارةكاني
درَيذي كة ئاردي باســـة شايةني
ســـانتيمةتر و بيســـت ي مةترَيك

َ
باال

بةدارو طةِراني
َ
هةل تواناي بةباشي بووة

و توانيويشـــيةتي هةبووة درةختـــدا
م

َ
بةال بـــِروات، ثَييةكانـــي لةســـةر 

كةوانةيـــي ئَيمـــة وةك ثَييةكانـــي
دةطةيةنَيت ئـــةوة ئةمةش نةبووة،
بؤماوةي ِرؤيشتني يان ِراكردن تواناي

نةبووة. دورودرَيذ
يةكَيكـــة كـــة  الفجـــوي ئؤيـــن 
لةزانكـــؤي و تيمةكـــة لةئةندامانـــي
ئةمريكي لةئؤهايؤي ســـتيتة كينيت
نوَييـــة بوونـــةوةرة ئـــةم وتـــي: 
بةســـةر دارودرةخت لةســـةر ذياني 
خؤي خواردني بردووةو هةرلةوَيـــش
بؤســـةر كاتَيك م

َ
بةال ثةيداكـــردووة،

خـــوارةوة توانيويةتي هاتؤتة زةوي
بةئاساني ثَييةكاني وةك ئَيمة لةسةر

بِروات.
لةدارســـتان ئاردي لةبةرئـــةوةي
 لةوانةية

َ
سال مليؤن بةر لةثَينج ذياوة

باوةدا بؤضوونـــة ئةم
َ

ئةمة لةطـــةل
دذ بوةســـتَيتةوة كة ثةرةســـةندني
لةناوضووني بةهـــؤي  مرؤيي توخمي
لةهةندَيك بَيت ِروويدا دارستانةكانةوة
ي

َ
ئةمـــة ثال و ناوضـــةي ئةفةريقـــي

بِروات. ثَي كة لةسةر ناوة بةمرؤظةوة
لـــةو بـــاوةِرةدان زانــــاكــــــان
قة

َ
ئةل لـــةو لةوانةية ئارديبيتيكـــؤس

مرؤظ كة بخاتةوة نزيكمـــان ونبووة
شـــةمثانزي وةك  

َ
باال بةمةيموونـــي

لةبةرئةوةي دةبةستَيتةوة.هةروةها
لةســـةر ئارديبيتيكؤس ئةدطارةكاني
لةوانةية نابينرَيت، هاوضةرخ مةيموني
بَيت زؤرلةوة كؤنرت قة ونبووة

َ
ئةل ئةم

يان حةوت بؤ دةشَيت و واية بِروا كة

بطةِرَيتةوة. لةمةوبةر
َ

سال مليؤن نؤ
ئةم ئاشـــكردني باسة شـــايةني
ذمارةيةك بابةتي بووة نوَيية دؤزينةوة
هاوكات و ِرؤذنامةطـــةري مَيزطـــردي
باباي ثايتةختي كؤنطرةيةك لةئةديس
سةرةكي لةبارةطاي بةسرتاو ئةسيوبيا
ثَيشكةوتني بؤ ئةمةريكيش ةي

َ
كؤمةل

لَيرةوة لةواشـــتنتؤن، زانســـتةكان
ةكان بةئاذانسةكاني دةنطوباسي

َ
هةوال

جةدةلَيكي بوونـــةوةو و
َ
بال جيهانيدا

دةربارةي كـــرد دروســـت طةرميان
كاريطةريي دؤزينةوةيةو  ئةم  مةغزاي

تيؤري ثةرةسةندن. بؤسةر
بةِرَيوبـــةري ليـــشـــنر ئـــاالن 
ـــةي ناوبـــراوو

َ
كؤمةل جَيبةجَيـــكاري

لةم زانســـت طؤظاري سةرنووســـةري
دؤزينةوةية ئـــةم وتـــي: بارةيـــةوة
لةتَيطةيشـــتنمان جياواز ئاماذةيةكي
بـــؤ مـــرؤظ ي

َ
ئةســـل دةربـــارةي 

لةوباوةِرةداية هةروةها قَينَيت.
َ
دةخول

و نَيوان مرؤظ هاوبةشـــي َدواثشـــتي
سال مليؤن لةشةش بةر شـــةمثانزي

ذياوة. زياتر يان
دوا ثشـــتة ئةو هةرضةندة ئاردي
ئةوة ئةطةري م

َ
بةال نيية، هاوبةشـــة

ســـيفةتي َيك
َ
كؤمةل طـــري

َ
هةيـــة هةل

ئةو ثشـــتةدا،
َ

بَيت لةطةل هاوبـــةش
مليؤن لةيةك زياتر ئـــاردي بؤنموونة

لوسي  كؤنرتة، lucy لةلوســـي
َ

سال
ثةيكةري لةئَيسكة لةبةشَيك مةبةست
ئوسرتالوبايسيكوس لةجؤري مَييةكة

1974 دا  ي
َ
لةســـال كـــة ئافارنزيـــس

ئةوكاتةي تا دؤزرايةوة، لةئةسيوبيا
دؤزرايةوة ئـــاردي نوَيي ثاشـــماوةي
تةنيـــا بةبةردبـــووةكان تؤمارطـــاي
بووني طـــةي

َ
لةبةل كـــةم َيكي

َ
كؤمةل

لة كؤنـــرت مرؤظـــي لَيكضووةكانـــي
هةبوو. ئوسرتالوبايسيكوس
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كةللةسةري شيكردنةوةي لةدواي
حـــةوزو و ددان

َ
لةطـــةل ئـــاردي 

ئيسكةكاني ديكةي و و قاض دةســـت
بِروايةي توَيذةرةوةكان طةيشتنة ئةو
ةت

َ
لةخةســـل ةيةك

َ
تَيكةل طري

َ
هةل كة 

كاني
َ

باال ثشتة ةتي
َ
خةسل لةنَيوان بووة

ناوةِراست ميونيســـني لةسةردةمي
بوونـــةوةرة ديكـــةي ةتي

َ
و خةســـل

كؤني بةهؤي داهاتـــوو. مرؤييةكاني
ئارديبسيكوســـةوة، بــــوونـــةوةري
هاوبةشمان لةدواثشـــتي زياتر ئاردي
دوورة كة تا ئَيســـتا دةخاتةوة نزيك
ةتةكاني

َ
لةخةسل زؤرَيك م

َ
بةال لَيمانةوة،

هاوضةرخـــي ئةفريقيدا لةمةيموونـــي
يةكَيكة ئةمـــةش و دةرنةكةوتـــوون
سةرســـوِرهَينةرانةي لةو دةرئةنجامة
بِروايـــةي ئـــةو دةمانطةيةنَيتـــة
ئةفةريقـــي مةيموونـــي دةشـــتَيت
ثةرةسةندبَيت طةورة بةشـــَيوةيةكي
ثشـــتةوة دوا لةو كة هةرلةوكاتـــةوة
وادةكات ئةمـــةش جيابووينةتـــةوة،
نموونةي غؤريال شـــةمثانزي و َيني

َ
بل

هاوبةشة ثشـــتة دوا ئةو دروســـتي
َيت:

َ
دةل وايـــت تيم نني. ثِرؤفيســـؤر

شـــَيوةيــــــةكي ئارديبيســـيكوس
بةئاِراستةي ئةوةندة ناتايبةتمةندةو
ثةرةينةسةندووةو ئوسرتالوبايسيكودا
ثةنجةكاني بـــؤ كاتَيـــك لةســـةرةوة
بوونةوةرَيكي دةكةين تةماشاي قاض
نةمةيمووني كة دةبينني فيسفوسائي
ئةم بةبةردبووة شةمثانزييةو نةمرؤظة،
بؤ نة و نيية ئاســـايي بوونةوةرَيكي
هيضيان مـــرؤظ بؤ و نة شـــةمثانزي
ثيشـــان ئةوةمان كو

َ
بةل ناطةِرَيتةوة،

لةو كاتةدا ضؤن بووين. تائَيستا دةدات
توَيذةرةوةكان بةطشتي واطريمانةيان
و شـــةمثانزي كـــردووة مةيموونـــي
ئةو ةتانةي

َ
خةســـل لةو غؤرَيال زؤرَيك

َ
لةطةل كة ثاراستووة ثشـــتةيان دوا 
ئةو واتة كـــردووة، مرؤظدا بةشـــيان
طريمانكراوة ثشتة ئةو بوو باو بِرواية
وةك دةضَيـــت زياتـــر لةشـــةمثانزي
ِرووبةِرووي ئـــاردي م

َ
بـــةال لةمرؤظ،

دةردةكةوَيت وا بؤوة طريمانانة ئةم
بةمرؤظ لَيكضووانة بوونـــةوةرة ئةو 
بة و ذيابن دارســـتانةكان لةذينطةي 
دارو خؤيان بة هةر ضـــوار ثةلةكةيان
لةســـةر و واســـي بَيت

َ
هةل درةختدا

بةطشـــتي وةســـتابن، ثَيـــش دوو 
دةكةن ثَيشـــنيار وا دةرئةنجامةكان
و مرؤييةكان لةبوونـــةوةرة هةريةك
جياوازيان ئةفةريقي ِرةوتي مةيمووني
لةوانةية طرتبَيتةبةرو لةثةرةسةندندا
كة دابنَيني واي لةمـــةودوا نةكرَيـــت
يان بريكاري شـــةمثانزي مةيمووني
هاوبةشـــمانة. ثشـــتي  دوا وَينـــةي 
زاناي يش ــ ئؤين ســـي ثرؤفيســـؤر
ثةرةسةندندا لةبواري ثسثؤِر بايؤلؤذي
ثَي ئةوةمان ئاردي ثةيكةري َيت:

َ
دةل

بؤ مرؤظ وةك ئَيمة كة ِرادةطةيةنَيت
ثةرةمان ئَيســـتامان شَيوةيةي ئةم 
شةش زياتر لة ســـةندووة بةدرَيذايي

ِرابردوو. ي
َ
سال مليؤن
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مرؤظ ثةرةسةندني
وةســـفَيكي مرؤظ ثةرةســـةندني
بؤ طرنطة و بوارَيكـــي بةرفراوانـــة
داني

َ
ســـةرهةل ضؤنَيتي ِراظةكردني

شَيوةكانيئَيستايذيانلةسةرزةوي
ســـادةترين بؤ كة بنضينانةوة لةو 
دةطةِرَيتةوة خانة يةك َزيندةواراني
سال بلَيؤن لةضوار بةر بةنزيكي كة
زانســـتة ئةم هةروةهـــا هةبـــووة،
لَيكضوو ة

َ
خال لَيكدانةوةي يارمةتي

ذمارةيةكي نَيـــوان جياوازةكانـــي
زيندةوةرانـــةي لـــةو بَيشـــوومار

دةدات. دةوروثشتمان
زيندةوةراندا لةنَيوان ثةرةســـةندن
طــؤِرانـــة كـــــاتَيـــك ِروودةدات
لةنةوةيةكـــةوة بؤماوةييـــةكان
دةطوَيزرَينةوة، ديكة بؤنةوةيةكـــي
جينةكان لَيكنةضووني يان جياوازي
هةِرةمةكييةكانةوة بازدانة بةهؤي
جينيةوة كة وي

َ
تَيكةال بةهـــؤي يان

ِروودةدات، زاووزَيـــوة لةئةنجامـــي
و ِرووة طؤِراني بؤ قؤناغةكة ئةمانة

ئامادةدةكات. ثةرةسةندن
هةندَيك هَيز طؤِرانةوة ئـــةم بةهؤي
واردني

َ
هاال تيؤري وةك هاندةدرَيـــن

زينـــدةوةرة ئـــةو سروشـــتــــي،
سوودبةخشيان سيفةتي زيندووانةي
طؤِرينـــي ِرةنطي نموونة هةية بـــؤ
كةبةهؤيةوة لةمَيرووةكاندا جةستة
و دةشارنةوة لةدوذمنةكانيان خؤيان
بةشَيوةيةكي باشرت بةمةش دةتوانن
بؤ جينانة ئةم و بمَيننةوة لةذياندا
دةطوَيزنةوة. داهاتـــوو نةوةكانـــي
مرؤظ ثةرةسةندني تيؤري دواجار
ِراظةدةكات ثضووكةكان طؤِرانكاريية
و ضَيوةي طرووثي زيندةواران لةضوار
كةجؤري طؤِرانكاريية طةورانةي ئةو
بةدرَيذايي هاوبةش لةبنةضةي نوَي

دةبَيت. ثةيدا نةوةيةك ضةند
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ة 
د. محةمةد فةتحي 

قاضت شكا، سةمابكة 
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د.جافريـــل ئةزمـــوونـــــةكانـــي
كة دةسةِّـَينن راستية ئةو ئةبرايموفض
دةكرَيتكةسانيكورتةباآلبةبِريضةند
شكاو ي

َ
قؤل و درَيذبكرَيت سانتيمةترَيك

بةرزكردنةوةي لةرَيطةي راســـتةوخؤ
قورساييةوة بةشَيوةيةكي سةركةوتوو
وةرزش ةكاني

َ
هؤل و ضارةسةربكرَيت

مرؤظَيك كة يان ســـةماكردنيش بـــؤ
نةشتةرطةري لةمَيزي بَيت شكا قاضي
ثَييواية زياترة، ئةم ثزيشكة بايةخيان
ماوةي راهَينان و ضاالكييانة ئةمجؤرة
ضواري لةسةر يةك بؤ ضارةسةركردن
كورتدةكةنـــةوة! مـــاوةي ئاســـايي
طرنطرت ئةمانـــة لةهةموو  لةوانةيـــة
َيت

َ
دةل كة بَيت ئيليزاروف ياســـاكةي

طرتني
َ
هةل و راهَينان لةرَيي طةشةكردن

بةبةردةوامـــي و زؤر قورســـايي
ياساية ئةم سةركةوتووة، شَيوازَيكي
نيية بةضارةســـةركردن تايبةت تةنيا
كو

َ
بةل ئَيســـك، رَيككردنـــةوةي يان 

ثةيوةنـــدي طشـــتييةو ياســـاييةكي
هةموو ثةرةسةندني و بةطةشةسةندن
هةيةو طةوة

َ
كؤمةل و مرؤظ تواناكاني

دادةنرَيت ذيان دةســـتوري  بةياساو
جياوازةكانيدا. بوارة لةهةموو

لـــةدواي ثزيشـــكةكان كاتَيـــك 
تـــــاقيكردنـــةوةو تـــــوَيذينـــةوةو
ضارةســـةر ضةندةها ثةيِرةوةكردني
لةرَيـــي ضارةســـةركردن ويســـتيان
ئةو راهَينانـــةوة تاقيبكةنةوة، لةنَيو
بـــؤ تاقيكردنةوةي كة نةخؤشـــانةدا
لةضارةســـةركردن شـــَيوازة ئـــةم 
بوو جوتيار ثريَيذنَيكي بذَيردران،

َ
هةل

ضارةســـةركردني بؤ رَيي كة جؤرةها
بةكارهَينابوو، شـــكاوةكةي قاضـــة
ثانزة و بَيســـوودبوون طشتيان بةآلم
قاضة هاوِرَيي طؤضانةكةي بوو ســـاأل

بذارد،
َ
هةل ذنةيان ئةم بوو، شكاوةكةي

ديكة ضارةسةرةكاني  هةموو ضونكة 
شـــكاوةكةي قاضة لةضاكبوونةوةي
دةشزانني وةك هَينابوو، شكســـتيان
لةقؤناغةكاني زياتر بةتةمةن كةساني
درَيذي بةدةســـت ديكـــةي تةمـــةن
كاريطةريية و ضارةسةركردن ماوةي
َينن،

َ
دةنال ةوة

َ
جول كةمي خراثةكاني

جياوازي دةيانويســـت ثزيشـــكةكان
شـــَيوازةكاني لةطةأل نوَيية رَيطا ئةم
شكاوي ضارةســـةركردني ثَيشـــووي

بدؤزنةوة. ئَيسك
تووشـــي جووتيارة ذنـــة ئـــةم 
ثزيشـــكةكان كاتَيك بوو سةرســـامي
ســـيميان و شـــيش قةو

َ
ئةل َيك

َ
كؤمةل

ضؤن باسدةكرد ئةوةيان بؤ ثيشانداو
ئةو دةكةن، بـــؤ قاضي ضارةســـةري
يةكجارةكي لةضاكبوونةوةي ذنة كـــة
ديكة بَيهيـــوا بـــوو بـــوو، جارَيكـــي
ضاكبوونةوة ئومَيـــدي تروســـكايي
ئةوةندةي كـــرد، ضةكةرةي يدا

َ
لةدل

لةدواي كاتَيـــك ديكـــة سةريســـوِرما
بيني و بةئاطاهاتةوة نةشـــتةرطةري
بةدةورو يـــان  ئيليزاروف» «ئامَيري
كـــردووة- جَيطري قاضيةوة ثشـــتي
قاضيان ئَيسكي ئةوةي دواي بَيطومان
ذنة ئةم دواييدا لةرؤذي رَيككردةوة-
كاتَيك بوو سةرســـام ديكة ئةوةندةي
دةكةيت حةز لَيي ثرســـي: ثزيشـــك
ذنةكة بكةيت؟ تةلةفزيؤن تةماشـــاي
حةز هةيـــة كَي دايـــةوة: وةآلمـــي 
بؤذوورَيكي دةتانةوَيت بةوةنـــةكات،
ثزيشـــكةكة بطوازنـــةوة؟ ديكـــةم 
خؤت دةبَيت كو

َ
بةل دايـــةوة: وةآلمي

تةلةفزيؤن طشـــتي ـــي
َ
هؤل بـــةرةو 

تةماشاي خؤت  بةئارةزووي و  بِرؤيت
حةزيان ئـــةو بةرنامانة بكةيت كـــة

لَيدةكةيت.
لةسةر بوو بةردةوام ثزيشـــكةكة
بـــةذنةكـــةي ِروونكردنــةوةكـــةي و
شـــكاوييةكة ئةوةية بـــؤ وت: ئةمة
شـــانةكاني و يةكبطرَيتةوة بةخَيرايي
ئةو شـــكاوةكة ئَيسكة دةوروثشتي
بطةِرَيتةوة بؤ زيندةييـــان طونجاندنة

داوة. لةدةستيان كة
شـــةش دووري نزيكةي بؤ ذنةكة
خؤي بؤ تةماشـــاكردني بةثَيي مةتر
خؤي بةثَيي هةر ضوو تةلةفزيؤنةكـــة
دووريية ئةم دواتر ِرؤذي بؤ طةِرايةوة،
بؤ دوو و كيلؤمةترَيك بووة بةضارةكي

كيلؤمةتر. نيو طةيشتة دواتر رؤذي
هةفتـــة ئيليزاروف دوو لـــةدواي
لةذنةكة ي

َ
دوو دارشـــةقةكةي ذَير بال

كةسي وت: ثَيي بةنازةوة و وةرطرت
ثَيويســـتييان زياتر لةتؤ هةية ديكة
طؤضانَيكي تةنيـــا هةيـــة، بةمانـــة 
ثشـــتي لةِرؤيشـــتندا بؤئةوةي ثَيدا 
زياتر ضةندة ثَييوت: و ثَيببةســـتَيت
لةنةخؤشخانة زووتر ئةوةندة بِرؤيت

دةرةوة. دةِرؤيتة
دةدا، ئازارييان بةثـــَي ِرؤيشـــتن
و ئـــازار َبـــةآلم ئازارةكـــة زؤر لـــةو
سال ثانزة كة بوو ئةشكةنجةية كةمرت
ديكة دةذيـــا، ئةم ذنة جارَيكي تيايدا
هيواي و خـــؤي بةتواناي متمانـــةي

الدروستبؤوة. بةذيان
نةدةكرد بةخؤي بِرواي ثريةذنةكة
نةخؤشـــخانة دارشـــةق كـــة بةبـــَي
ســـاأل ثانزة ضونكة َيـــت،

َ
بةجَيبهَيل

طؤضانة و ئةو دةذيـــان بـــوو ثَيكةوة
ثزيشـــكةكان يدا بوو،

َ
لةطةل بةردةوام

بؤ ِرَيككـــردةوةو ئَيســـكي قاضيـــان
ضارةســـةركردن نوَيي ِرَيطاي بةثَيي
ذنةكة و خاياند كةمي ماوةيةكي تةنيا
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نةيويست بةكةسوكارةكةي ِرابطةيةنن 
كو 

َ
بَين لةنةخؤشـــخانة بيبةنةوة، بةل

ســـووربوو لةســـةرئةوةي خؤي بةم 
ضاكبوونةوةيةي سةرساميان بكات.

كاتَيك شـــةمةندةفةرةكة طةيشتة 
ناوةندي ئيداري طوندةكةيان نزيكةي 
ي 

َ
دوو سةعاتَيكي تةواوي مابوو بؤ مال

خؤيـــان و دةبـــوو بةهؤيةكي ديكةي 
طواستنةوة بِرواتةوة، بةآلم بةوثةِري 
متمانـــةوة بِرياريدا خـــؤي بةثَي ئةو 
ي 

َ
شـــةش كيلؤمةترة برِبَيت كة لةمال

خؤيانةوة دوور بوو!! 
ةتـــةوة و ضةند 

َ
طرنطي ئـــةم حال

هــــاوشـــَيوة  ديكـــةي  ةتَيكـــي 
َ
حال

و  شـــكاوي  لةضارةســـةركـــــردني 
تَيكضووني ئَيسك و درَيذكردني ئَيسكدا 
وايانكرد تيشكي سةوز لةبةردةم ئةم 

ضارةســـةركردندا  نوَييةي  شـــَيوازة 
ئـــةم شـــَيوازة وا  دابطريســـَينرَيت، 
ثَيويســـتي دةكرد ئامَيري ئيليزاروف 
باشـــرتبكرَيت و ثـــةرةي ثَيبدرَيـــت 
و ثَيكهاتةكانـــي فـــرة جـــؤر بكرَيت 
بؤئةوةي لةطةأل شـــَيوة جياوازةكاني 
ئَيسكي لةشداو جؤري شكاوييةكاندا، 
بطونجَيـــت، بةمشـــَيوةية هـــةوأل و 
ئاستَيك  طةيشتة  شارةزايان  كؤششي 
بـــةم ئامَيرةيـــان دةووت ميكانـــؤي 
ئيليزاروف بةهؤي فرة جؤري شَيوةو 
َيكي 

َ
قةبارةكانـــي، كة بريتني لةكؤمةل

ســـادة لةئةلقةو شـــيش و ســـيم و 
نةشـــتةر، ئةم ئامـــِراز و كةلوثةالنة 
ثَيكـــةوة  تايبةتـــي  بةشـــَيوةيةكي 
دةطونجَينرَيـــن، بؤئـــةوةي ئةركـــي 
بةشـــةي  ئةو  دةرةكي  جَيطريكردني 

ئَيسك لةلةشدا جَيبةجَيبكةن.
ئةنجامةكان مايةي سةرسامني

ئةنجامـــي ئةم شـــَيوازة نوَييةي 
سةرســـوِرهَينةربوو،  ضارةسةركردن 
هةريةكـــة بةناوَيـــك و بةشـــَيوةيةك 
وةســـفي دةكـــرد، يةكَيـــك دةيووت 
ديكة  يةكَيكي  موعجيزةيـــة،  ئةمـــة 
سةرســـوِرهَينةرةو  كارَيكي  دةيووت 
يةكَيك ديووت، ئةمة ســـةيرةو بِرواي 
ثَيناكرَيت، ئةمانةو زؤر طوزارشتي ديكة 
كاني ئاســـايي بؤ وةسفكردني 

َ
كة خةل

ضارةسةركردني ئَيسك بةشَيوازةكةي 
نموونةي  بةكارياندةهَينا.  ئيليزاروف 
ئـــةو نةخؤشـــانة وةك ئـــةو كضةي 
بةقاضَيكي كورترت لةقاضةكةي ديكةي 
هاتة ناو نةخؤشخانةوةو بةدوو قاضي 
يةكسان لةطةأل يةكدا ضووة دةرةوةي 
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ديكة ثزيشكةكان نةخؤشخانة، ذنَيكي
بوون كؤك ئـــةوة لةســـةر هةموويان
بةآلم برِبنـــةوة، قاضَيكي ثَيويســـتة
ضارةسةري نةخَير،  وتي: ئيليزاروف 
قاضي بَيئـــةوةي بؤكـــرا ثَيويســـتي
مةضةكي طةنجَيكيش كة برِبَيتـــةوة و
بؤ نةشـــتةرطةري ضـــوار شـــكابوو 
كورتبوونةوةي هؤي بووة بوو كرابوو
ضاك بةتةواوةتي بَيئةوةي مةضةكي،
تةنيا نـــةك ئيليزاروف بووبَيتـــةوة،
كرد، شكاوةكةي مةضةكة ضارةسةري
سروشتي درَيذي بؤ طةِرانييةوة كو

َ
بةل

خؤي.
وادةردةكةون كة ئةم ئةنجامانـــة
بَيت دا

َ
لةطةل سيحربازَيكي ئيليزاروف

قَينَيت، بةآلم
َ
بخول موعجيزانـــة و ئةو

ئةو ســـةركةوتني هؤكاري بؤئةوةي 
ةتانةلَيكبدةينةوةجطةلةبِرواكردن

َ
حال

شتَيكي هيض ئيليزاروف بةقســـةكاني
ئيليزاروف نيية، لةبةردةمماندا ديكة
كارةش ئةم نيم، سيحرباز من َيت:

َ
دةل

تيادانييـــة، موعجيزةيةكـــي هيـــض 
سؤزانةية

َ
دل َيكي

َ
هةول تةنيا مةسةلةكة

دةستوورةكاني لةياساو تَيطةيشتن بؤ
ئـــةم بةدةنطةوةهاتنـــي و  ذيـــان 
بةشوَين ثَيويستة ثزيشـــك ياسايانة،
ضارةســـةركردندا ِرَيطايانـــةي ئـــةو 
مرؤظ لةشـــي يارمةتي بطةِرَيـــت كة
هارمؤنيية ئةو طةِرانةوةي بؤ دةدةن
ئةوةي كة لةدةستي داوة، زيندةييةي
مرؤظ ئاماذةية جةســـتةي جَيطـــةي
بؤ هةية دةطمةني ئامادةباشـــييةكي

ةتانةدا.
َ
حال جؤرة لةم هاوكاريكردن

ئيليزاروف وتانةي ئةم هةرضةندة
و لؤذيكي ِراستطؤيي و لةِرووي سادةيي
ئةو لةئاستي ثزيشكةوة ئةو خاكَيتي و
دةيبيني، ك

َ
خةل كة نيية موعجيزانةدا

بةثَيي و هةرواية ِراســـتيةكةي بةآلم
دةرئةنجامي ئيليـــزاروف وتةكانـــي
هيضيان ةتانة

َ
حال ئةو ســـةركةوتووي

زؤر كارَيكي كـــو
َ
بةل و نني موعجيـــزة

ئةم جؤرة بريكردنةوةية سروشـــتني،
ييةوة

َ
مندال زووي لةقؤناغَيكـــي هةر 

و لةمَيشك ثزيشك بةئةركي سةبارةت
ضةسثيبوو. ئيليزارفدا زةيني

هةبوو بةختي باشرتين
جافريـــل بضوكـــدا لةالدَييةكـــي
طةورةي كوِرة ئيليزاروف ئةبراموفـــض
ئةم لةدايكبوو، ئيليـــزاروف خَيزاني 
لةبةرئةوة بـــوون، هةذار زؤر خَيزانة
كةمَيك ة

َ
مندال ئـــةو بةئاواتةوةبـــوون

كاركردن بـــؤ مةيداني ببَيت و طةورة
دةرةوة، بنَيرنة ثةيداكردنـــي  نان و 
لةتةمةنـــي جافريـــل بةمشـــَيوةية
ماآلتي و و مةِر بوو بةشوان يدا

َ
نؤسال

و
َ
دةكَيال طةي

َ
كَيل يـــان دةلةوةِراند،

بةروبوومي لةدارســـتان هةندَيجاريش
دةضنيةوة. داري

خواردني جافريـــل بةهؤي ِرؤذَيك
ذةهراويبوون تووشي ثيسةوة خؤراكي
بوو،ئةوةندةئازاريهةبوو،خَيزانةكةي
و لةضاكبوونةوةيـــي بـــوون بَيهيـــوا
خؤيشـــي كرد، مةرطيان تةســـليمي
دايكي دةخواست، مردني ئازار لةتاو
نةبووني ثزيشك لةناوضةكةيان بةهؤي
طياني لةخـــةم و خةفةتدا وةختةبوو
بـــوو بَيهيـــوا دةردةضـــوو، كاتَيـــك
بردة ثةناي ثزيشـــك، لةئامادةبووني
لةنةخؤشـــخانة كة بةر سةرتاشـــَيك
ثياوة ئةم كردبوو، سةرتاشـــي كاري
زؤر بِرَيكـــي ةكـــةي ناضاركـــرد

َ
مندال

دةرزييةكيشي بخواتةوةو طةرم ئاوي
ئازاري بوو، ةكة زؤر باش

َ
مندال لَيـــدا،

ئةطةر ثرســـي لةخؤي جافريل نةما.

موعجيزةية ئةم بتوانَيت سةرتاشـــَيك
ئةو تواناي كةواتة ئـــةي قَينَيت،

َ
بخول

كة دايكي بَيت ضةند ثزيشكة دةبَيت
ضارةســـةري و بووبَيت ئاواتةخـــواز
جافريل لةمكاتةدا بـــكات، كوِرةكةي
«دةبم بةثزيشك». ِراستةوخؤ بِرياريدا
ةي

َ
ئةم مندال ِرَيكـــةوت و بارودؤخ

تةمةني دوورخســـتبؤوةو لةخوَيندن
ثؤلي يـــةك ســـاأل بةدة طةيشـــتبوو
لةكاتَيكـــدا نةبِريبـــوو، خوَيندنـــي
بوون، ضوار لةثؤلي هاوتةمةنةكانـــي
ئةم ئةوةندةي كاميـــان بةآلم هيـــض
بوو، ضونكة ئةوان بةذيان ئاشنا نةبوو
بةخَيزانةكانيان ثشـــتيان بـــةردةوام
لةباروطوزةرانَيكـــي كـــة بةســـتبوو
دةذيان، جافريل لةثةلةثةلةيي خؤشدا
ببَيت خةونةكـــةي واتة بةديهَينانـــي
بِرواتة ِراستةوخؤ  بِرياريدا  بةثزيشك، 
بِريارة ئـــةم هةرضةندة ثؤلي ضـــوار
دةخستةئةستؤي، زؤري قورســـايي
بةجَيهَيناني، لةســـةر سووربوو بةآلم
لةنَيوان ســـةعي دةكـــرد، لةثؤلـــدا
لةدواي ســـةعي دةكرد هةر وانةكاندا
بةدرَيذايي لةقوتابخانـــة هاتنـــةوةي
سَي تةنيا ِرؤذانة دةكرد، سةعي كات

ثشووي دةدا. و سةعات دةخةوت
خؤي بؤ يدا

َ
لةخةيال خةونةي ئةو

ثةروةردة ئةو لةطةل كردبوو، وَيناي
ييةوة

َ
لةمندال هـــةر تونـــدو زبـــرةي

يارمةتياندا زؤر سةثَينرابوو، بةسةريدا
و بطاتةوة بةهاوتةمةنةكاني بؤئةوةي
ثَينج، ثؤلي بِرواتة ئةواندا لةطةأل هةر
نمرةي تواني كو

َ
بةل ئةوةندة، هةر نةك

بةمشَيوةية بهَينَيت. بةدةســـت تةواو
بِري، ثؤلي دة دا

َ
ســـال ثَينج لةماوةي

دواناوةنـــدي تةواو كرد واتة ئاســـتي
باآلي ثةيمانطاي  لةبـــةردةم و خؤي
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ثزيشكيدا بينيةوة.
ئةم لةماوةي ئيليـــزاروف كاتَيك
دووةمي جةنطـــي دذوارانةي ة

َ
ســـال

ثةيمانطـــاي خوَيندنـــي جيهانيـــدا
بؤ ِراســـثَيررا تةواو كرد ِراســـتةوخؤ
ضارةسةركردن لةيةكةيةكي كاركردن
هيض لةم جطة بضوكـــدا، لةطوندَيكـــي
ناوضةيةدا لـــةو ديكـــة ثزيشـــكَيكي
بوو بينييةوة خؤي لةبةرئةوة نةبوو،
و ذنان و

َ
مندال طةورةو ثزيشكي بووة

تةنانةت دةرهَينان و ددان بوون و
َ
مندال

جوانكاريش! نةشتةرطةرييةكاني
شَيوةية لةم ثزيشـــكي جيهانَيكي
بةزانياري ثزيشك ةمةندي

َ
دةول لةطةأل

ِرَيكةوتي ِرووداني لةمةترسي لةوانةية
جافريل م

َ
بةال نةبَيت، بةدوور ناخؤش

ئاطاي بةباشـــي زؤر ئيليزاروف واتة
ئةركةي لةو بوو، بةئاطابـــوو لةخؤي

ِرؤذاني ضونكـــة دةكرد، جَيبةجَيـــي
بةثزيشكيان بوون خةوني تةنيا ي

َ
مندال

لةو زؤرَيك كـــو
َ
ثَينةبةخشـــيبوو، بةل

كة بوو الجَيهَيشت ضةمكانةيان بةهاو
بةبايةخي درككردن بؤ يارمةتيياندةدا
خةوني بوون خةونة دَيرينةكةي واتة
نةدةدا ِرَيي بةمشـــَيوةية بةثزيشك،
و هةنطاوةكاني سةر كاربكاتة ِرَيكةوت
دةشتةكاني سيربيادا بةردةوام لةنَيو
خةونةكةي بةرجةســـتةكردني ي

َ
هةول

دةدا.
و تـــرس تووشـــي  ئيليـــزاروف
ذمارة بةرامبةر ئةو سةرسوِرمان بوو
دووةمي جةنطي بةركةوتوواني زؤرةي
بريي بةردةوام جيهاني، لةبةرئـــةوة
ضارةســـةركردنيان و لةطريوطرفـــت
ئةنجامداني لةمـــاوةي دةكـــردةوة،
ئـــةو ضارةســـةركردني كارةكانـــي

هةندَيك كـــرد نةخؤشـــانةدا، تَيبيني
لةسةردةمي هةن سةرةكي  بريؤكةي
نةطؤِراون دَيرينةكانـــةوة ميســـريية
ي

َ
كؤنرتؤل بريؤكانـــة ئةو و تائَيســـتا

كردووة، ئَيســـكيان ضارةسةركردني
بوارةكاني كـــة ئةوةشـــدا  

َ
لةطـــةل

نــــةشـــتةرطةري و ضارةســـةركردن
طةورةيـــان بةخـــؤوة ثَيشـــكةوتني
لةم طـــةورة كودةتـــاي بينيـــووةو

ِروويداوة. بوارانةدا
مرؤظ كة ســـةردةمةوة هةر لةو
بووة، ئاشنا ئَيسك بةضارةسةركردني
كة ســـارَيذبووني باو بووة ئةو بِرواية
هَيواش بةشَيوةيةكي ئَيســـك شكاوي
ئَيســـكة و ئـــةو بةِرَيـــوة دةضَيـــت
ضاكدةبَيتةوة،ضونكةئَيسكشانةيةكي
و خليضة، بةمشـــَيوةية خاو و تةمةأل
و دةطريَيت لةطةض شـــكاوي شـــوَيني
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بؤماوةي ضةند نةخؤش ناضاردةكرَيت
بمَينَيتةوة، كةمرتين مانطَيك لةجَيطادا
ئةوةية ةتانةدا

َ
حال لةم بووترَيت شت

دةبَيت و ناِرةحةت زؤر كة نةخـــؤش
بةآلم دةبَيت، بَيـــزار خؤي لةطيانـــي
ئةوا لةكةمرتين نـــةكات، واش ئةطةر
لةيةك لةوانةية ئَيســـكةكة ـــةدا

َ
جول

سةرلةنوَي ديكة جارَيكي برتازَيتةوةو
و ئازار تووشي لةسةرةتاوة نةخؤش

دةبَيت. ئةشكةنجةيةكي ديكة
ِرؤَلَيكي زيندةيي و شانةيةكي سست

ثســـثؤِرانةي كة و ئةو ثزيشـــك
دةكرد ثزيشـــكيدا كاريـــان لةبواري
لةســـةرئةوةي بوون كؤك هةمووييان
لةزوو دةســـةآلتَيكي كة ثزيشك هيض
ئَيســـكدا شـــكاوي  ضاكبوونـــةوةي
تاوانباري ئةم خـــؤي نيية و ئَيســـك
ضونكة دذوارةيـــة بؤ نةخؤش، دؤخة
خليضة، و خاو و سســـت شـــانةيةكي
ثَيشـــكةوتن و ثةرةثَيدان لةبةرئةوة
شـــكاوي ضارةســـةركردني لةبواري
داهَيناني و دروستكردن تةنيا ئَيسكدا
ئَيســـك وطرتنةوةي ســـثيرت طةضي 

سنورداربوو.
كة خةوني ِرووداوةي ئـــةو م

َ
بةال

الي ئيليـــزاروف بـــوون بةثزيشـــكي
كردبوو ئـــةوةي فَيـــري دروســـتكرد
و ِراستي لةدروســـتي هةبَيت طوماني
لةبةرئةوةي تةنيا باون ئةو شـــتانةي
ت

َ
دةســـةال بِريارانة لةاليةن وتةو ئةو

وتراون، و دةركراون اليةنَيكـــةوة يان
شاراوةية ثرسيارة ئةو تؤوي لَيرةوة
بـــةردةوام كـــة كـــرد ضةكـــةرةي 
داطريكردبوو ئيليزاروَّـ  بريكردنةوةي
بووترَيت شـــانةية بةم دةبَيت «ضؤن
خليضك خاوو و سســـت شـــانةيةكي
زيندةيية طرنطة ة

َ
ِرؤل ئـــةم لةكاتَيكدا

ض دةزانني ئَيسك هةموو كة دةبينَيت

طرنط جَيبةجَي زيندةيـــي فرمانَيكي
ئةم ئايا دةثرســـي دةكات؟» لةخؤي
دؤخة ئةو هـــةروةك َيي

َ
تؤبل ةتـــة

َ
حال

يدا بةهؤي
َ
لةمندال كـــة نةبَيت دذوارة

و بووم تووشـــي ذةهراويبوونمـــةوة
م

َ
بةال دةخواســـت؟ مةرطم ئازار لةتاو

لةئازار، ئةو بوو ِراكـــردن تةنيا مردن
بةئيليزاروف جواني وانةيةكي ِرووداوة
دةروازةي كة»ِراكـــردن بةخشـــيبوو
كو

َ
بةل ِرزطاربوون، بؤ نيية دروســـت

ِرووبةرووبوونةوةي ِراســـت ِرَيطـــةي
دؤخةكـــةداو

َ
لةطـــةل ِراســـتةقينةية

بةتَيطةيشـــتن ثَيويســـتي ئةمـــةش 
ئـــةو هةيـــة وةك و خؤشةويســـتي
لةدايكيدا ساتةدا لةو خؤشةويستييةي
هةبـــووة هةروةها ئـــةم بةرامبـــةر
هةية زانست و بةشارةزايي ثَيويستي
هةبوو سةرتاشـــةدا لةو كة لةوكاتةدا
لةخؤي كاريكردبوو، لةنةخؤشخانة كة
لةو طةضةدا كَيشة َيي

َ
دةثرســـي: تؤبل

يان دةســـتي نةبَيـــت كـــة لةقاضي
ئةم بةمشـــَيوةية دةطريَيت؟ نةخؤش
زِراندبوو، لةضـــاوي خةوي كَيشـــةية
ئةو ئَيسكي شكاو لةزينداني دةيويست
بريكردنةوةية ئةم ِرزطاربكات،  طةضة
خايانـــد، دوورودرَيـــذي نَيكي

َ
ســـاال

لةكاتي بةئاطاييداو لةكاتي لةخةونيداو
لةهةمـــوو و نةشـــتةرطةرييةكانيدا

دةكردةوة. لةمة بريي ساتَيكدا هةر
ئيليزاروف كـــة ئـــةو وَيناكردنةي
كَيشـــةيةدا لـــةم  لةبريكردنـــةوةي
«هةموو ئةوةبوو ثَيبةستبوو، ثشتي
خؤي فرماني ثَيويســـتة ئةندامَيـــك
مةرجة كارة ئـــةم و بكات جَيبةجـــَي
و ئةندامـــة بةِرَيكي ئـــةم بؤئـــةوةي
طةشةش بكات، بمَينَيتةوةو دروستي 
بةيةكدانووســـانةوةي لةبـــةرئـــةوة
شكاو سةرباري طةشةكردني، ئَيسكي

ئةنجامداني بةبَي ِرووبدات ئةســـتةمة
فرماني بةجَيهَيناني واتة كؤشش كارو
خـــؤي و قورســـايي خستنةســـةري
بـــكات، خـــؤي بؤئـــةوةي فرمانـــي
الي بوو ذيان ياساي ســـةرجةم ئةمة
لةئةنجامي هةروةهـــا  ئيليـــزاروف،
دةوروثشتي شانةي بةردةوام ةي

َ
جول

ـــةدا
َ
لةجوول شـــكاوةكةش ئَيســـكة 

بةشـــَيوةيةكي و  دةبَيت  بـــةردةوام
بةمشَيوةية طةشـــةدةكات، سروشتي
لـــةو يةكالييكـــةرةوة  هةنطـــاوي
ئيليـــزارؤف دةطمةنـــةي داهَينانـــة
شـــكاويية ضارةســـةركردني بـــؤ 
تَيكضوونةكاني و ثَيكةوةنةلكاوةكان
ئَيســـك درَيــــذكردنـــي و ئَيســـك 
ئيليزاروف لةســـةركةوتني بريتيبوون
تايبةتيدا، ئامَيرَيكي لةدروســـتكردني
نةخؤش ئامَيـــرةوة ئـــةم  بةهـــؤي 
َينَيت

َ
بجول ئةندامةكانـــي دةتوانَيـــت

بطرَيـــت
َ
هةل شـــكاوةكةي و ئَيســـكة

بةسروشـــتي تا ثَيبدات و فرســـةتي
و ئةم طةشـــةكردنة طةشـــةبكاتةوة
طةشـــةي دةمارو

َ
لةطـــةل هاوكاتـــة

ماســـولكةو و خوَينةكان موولوولـــة
ثَيستدا.

ئيليزاروف داهَينانةكةي
تواني ئيليزاروف ي1951دا

َ
لةسال

سةبارةت وَينايةي بةو ثشت بةســـتن
دةيووت كـــة هةيبوو بةئةندامـــةكان
ئةندامَيكدا لةهةر  فرمان  بةجَيهَيناني 
لةبارَيكي ئةندامة ئةو بؤئةوةي مةرجة
طةشة بةسروشـــتي و بَيت دروســـتدا
سةرسوِرهَينةرةي ئامَيرة ئةو بكات،
ضارةســـةري تةنيا نةك كـــة داهَينا
نةلكاوةكان دةكات ئَيســـكة ثَيكةوة
كو

َ
بةل دةنوسَينَيتةوة بةيةكيانةوة و

كانيش
َ
باال كورتة ي

َ
لةتوانايداية بـــاال

ذوور بـــةرةو ضةنـــد ســـانتيمةترَيك
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تةمةنَيكدا لةهـــةر بـــكات درَيذتـــر
داهَينانةكةي بةهـــؤي بن هةروةهـــا
ضارةســـةركردني بؤ ئيليزارؤفـــةوة
ِرَيطة سةركةوتووترين شـــكاو ئَيسكي
و قورسايي لةبةرزكردنةوةي بريتيية
كة كةسَيك بؤ وةرزش ســـةماو ي

َ
هؤل

نةشتةرطةري ي
َ
لةهؤل شـــكاوة قاضي

شـــَيوازانة ئةم ثزيشـــك طرنطـــرتةو
كةم ئةوةندة ضارةسةركردن ماوةي
لةســـةر يةك دةكاتة كة دةكةنـــةوة
ضاكبوونةوةي تةقليدي ماوةي ضواري

شكاو. ئَيسكي
سويسري و ئيتالي بةمشـــَيوةية
بةر بردة ثةنايان و ئةمريكاييـــةكان
لةضارةسةركردني ئيليزارؤف شَيوازي
شـــَيوازة ئةم و  ئَيســـكي شـــكاودا
ةتـــي

َ
دةول هـــةشـــت لةهـــةشـــتاو

دةكرَيت ثةيِرةو جيهاندا هةرضوارالي
شؤِرشـــَيكي بةرثاكردني و بووةهؤي

ئَيسكدا. لةضارةسةركردني طةورة
لةبريكردنةوةكاني طرنـــط ي

َ
خال

برامؤفيض جافريل داهَينةر ثزيشـــكي
كة كؤنةبؤتةوة لـــةوةدا ئيليـــزاروف
مرؤظ داناوة هةويرَيك وةك ئَيســـكي
بؤئةنجامداني بَيت ثَيي ثَيويستي ضؤن
دروستي شـــَيوةية خؤي بةو فرماني
كورتي لةضارةسةركردني يان بكات،
ي

َ
باال درَيذكردني و لةمرؤظ ثةلةكان

طريابَيت، كاندا سوودي لَيوةر
َ
باال كورتة

داهَينةرةكاني ِرَيي بريكردنةوة كو
َ
بةل

شكاوةو كة ئةندامةي ئةو بؤ خؤشكرد
لةئةنجامدانـــي تَيكضـــووة فرمانـــي 
بَيـــت بـــةردةوام فرمانـــي خؤيـــدا
شكست ثلةي لةوةي  بةضاوثؤشـــني 
فرمانييةكةي كةموكـــوِري و هَينـــان
ضونكـــة ِراهَينان بَيت، هةرضةندَيـــك
ِرَيطةية و ئةنجامدانـــي فرمان تةنيـــا
ضاكبوونةوةي بؤ ضارةســـةركردن و

يان شكاوة ئةو ئةندامة هانداني خَيراو
بريكردنةوة طةشةكردن. بؤ ناتةواوة
كةموكـــوِري لةضارةســـةركــــردني
ثشـــت شـــَيوازة بةم و تَيكضـــوون،
طةشةكردن ميكانيزمي بةضاالككردني
ســـارَيذبووون بؤئةوةي دةبةســـتَيت
ئَيســـكةكة نووســـانةوةي و ثَيكةوة
توانـــراوة لةبةرئـــةوةي ِرووبـــدات،
بدؤزرَيتةوة، طةشـــةكردن ناوضـــةي
ثةنا طةشة هانداني بؤ دةكرَيت كةواتة
لَيرةوة بربَيت. طونجاو ميكانيزمي بؤ
َيتطةشةكردن

َ
ياسايئيليزاروفكةدةل

فرمان ِراهَينـــان و ئةنجامداني لةِرَيي
قورسايي و ئةرك لةئةســـتؤطرتني و 
بةبةردةوامـــي زؤرو بةشـــَيوةيةكي
نيية بةضارةســـةركردن تايبةت تةنيا
كو

َ
بةل ئَيســـك، ِرَيككردنـــةوةي  يان 

ياســـاو هةمـــوو ياســـايةكة بةنـــاو
و طوزاردةكات ذياندا دةســـتورةكاني
ذيان دةشَيت، طؤشـــةكاني بؤ هةموو
تواناكاني ثتةو بةهةموو َيكـــي

َ
بةِرايةل

بةســـرتاوة، طـــةوة
َ
كؤمةل مـــرؤظ و

و زانني بؤ هانـــدان لةِرَيطةي ئةويش
و مرؤظايةتي ئاوةدانـــي و داهَينـــان
بؤ مرؤظ هانداني و زياترو بـــةردةوام
و دروستكردني كاري بةردةوام ةو

َ
جول

ضةنـــدة خؤيـــان دواِرؤذي ئاينـــدةو
نةخؤشيان و كةمئةندامي و ناتةواوي
ضاوةِرَيي ئـــةوةي لةجياتي هةبَيت،
هةر لةوانةية ئةو فريادِرةســـةبن كة
بزاوتي جةوهةري ئةمة ضونكة نةطات،
ِراناوةســـتَيت بزاوتة ئةم طةيةو

َ
كؤمةل

ئةو وطؤِركردني
َ
ئال لةِرَيـــي ئةويـــش

كة داهَينانانةي ِروانطـــةو  بريؤكـــةو
مرؤظايةتيدان. لةخزمةتي

جةمال رؤذطار و:
سةرضاوة:

www.alarabimag.com

بخةرة موبايلةكةت ثاتري
بةفرطرةوة ناو

ئةلةكرتؤنييةكان لةئامَيرة هةندَيك
كةمَيك ئةطةر دةكـــةون كة  لةئيش
دووبارة ئةوا بةفرطرةوة، ناو بخرَينة
لَيكدانةوةي بؤ ئيـــش، دةكةونةوة
هةية بؤضوونَيـــك  ضةنـــد ئةمةش 
كارتي طةرمي ثلةي دابةزيني وةك،

pcb  بـــؤ  ضاثكـــراو ئةلةكرتؤنـــي
سفردا لةذَير سيليزي بيســـتي ثلةي

  day toints وشـــكةكان طةينطـــة
ضاك دةكاتةوة ئةو كارتة لةســـةر
طةرمييةكةوة ثلةي طؤِراني بةهؤي
ئـــةو هــــةروةهـــا ِروودةدات، 
دةكرَينةوة بارطاوي كة ثاترييانةش
ثلة لـــةو كاتَيك شـــَيوة بةهةمـــان
بةتةواوي دةدانرَيت نزمةدا طةرميية
الدةبرَين خانةكاني بارطةي هةموو
كيمياييةكان ثَيكهاتـــة و ضاالكـــي
لــــةناويـــداو ضـــاالك دةبـــنـــةوة
تَيكضوونة لـــةو لةهةندَيك بةمـــةش
كةئيشـــي دةبَيت ِرزطاري كةمانـــة
لةهةموو لةبةرئةوة ثَيدةكرَيتةوة،
ناضَيت لةدةست هيضت ةتةكاندا

َ
حال

ثاترييةكي يان مؤبايلةكةت ئةطـــةر
كيسَيكي كةوتوو بخةينة ناو لةئيش
لةناو كةم بؤماوةيةكي نايلؤنـــةوة
و دايبنَيت بةفرطرةيةكدا فريـــزةري
دةكةوَيتةوة ئيش. دوايي دةبينيت
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يدا
َ

خؤشةويستي لةضل سال
د.فةوزية دريع
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طؤِرانـــة تةماشـــاي كاتَيـــك 
و رةفتاريي و ضووني

َ
هةل و دةروونـــي

بةسةر كة دةكةين تةندروســـتييةكان
طؤِراني دةبينني دَين دا

َ
كامل كةســـاني

ثَيدانن، بايةخ شايةني هةن ِريشـــةيي
مةترسييان ي

َ
خال طؤِرانانة لةو هةندَيك

ثَيويســـت وا دةنوَينن طؤِران ناوضةي
كةســـة ئةو ذياني دةكات هاوبةشـــي
كةســـاني دةوروبةريشـــي ـــة و

َ
كامل

بةشـــَيوةيةكي و لَيبكةن ثشـــتيواني
بكةن.

َ
ةي لةطةل

َ
مامةل جدي

لةتةمةني ثيـــاو و لةذن هةريـــةك
طؤِران َيك

َ
كؤمةل تَيبيني يدا

َ
ضل ســـال

وةك دةكةن ديكةدا لةوي و نيشـــانة
سَيكســـي، ئارةزووي  كةمبوونةوةي 
تووِرةبووني و لةكاروةستان خةوزِران،
هةمووي ئةمانـــة زؤر، هةريةكةيـــان
و ئاســـايي دةبينن و بةشـــَيوةيةكي
دا

َ
لةطةل ةي

َ
مامةل ســـاردةوة ِرؤحَيكي

دنيا هةموو ئـــةوةي م
َ
بةال دةكـــةن،

بةزةنطَيكـــي و ســـةرةو ذَيـــردةكات
لةذياني دادةنرَيت مةترسيدار توندي
خؤشةويستيية، ِرووداوي هاوسةرَيتيدا
قؤناغةدا لـــةم بؤضي خؤشةويســـتي
ِراســـتةقـــــينة بةمــــةترســـييةكي

دادةنرَيت؟
خــــَيزان و

َ
مـــال ثاراســـتنــــي

ِرووداوي وادةكات يةكةمـــة هؤكاري
زؤرَيك بَيـــت، طرنط خؤشةويســـتي
هةستكردن و ئازار و ســـوتان لةذنان
ئازارةكاني هةمـــوو و بةســـوكايةتي
ِرووداوة ئةو شـــؤكي ئاشـــكراكردني
ئاشكرادةبَيت بؤ ئةوةيان كاتَيك َواتة
لةطةل ثةيوةندي هاوسةرةكةيان كة
هةيـــة، لةناوخؤياندا ديكةدا ذنَيكـــي
دةرينابـــِرن هةروةها و دةخؤنـــةوة
ذيرانة بةشَيوةيةكي و دةطرن خؤيان
َيكـــي

َ
هةول و دةكـــةن ســـوكةوت

َ
هةل

ثاراســـتني لةثَينـــاوي زؤردةدةن
ئةو زؤر نَيكي

َ
ســـاال كة ةكةيانـــدا

َ
مال

دايمةزراندووة ثياوةكةيدا
َ

لةطةل ذنة
و

َ
منـــدال بـــووة و ئةو يـــان

َ
و مندال

طرنطرتين ةدان
َ
لةو مال يادةوةرييانةي

قاندووة،
َ
خول خَيزانةيـــان ئةو خانةي

ِرووداوي ئةمـــــانـــة لةبةرهـــةمـــوو
دادةنرَيت، بةمةترسي خؤشةويستي
دةطةيةنَيت خَيـــزان داِرماني  ضونكة
زيانيشـــي كةمرتين ئةطةر و تةنانةت
لةسيستمي لةتَيكضوون جؤرَيك هةبَيت
ســـةرجةم دةكات، دروســـت خَيزاندا
نيشـــانانةي لةضلةكاني و ةت

َ
ئةو حال

دةبنةهؤي دةردةكـــةون تةمةنـــةوة
ةِراوكَي

َ
دل و لةشلؤقي جؤرَيك ِرووداني

خَيزان، ئاسوودةيي كاردةكةنةسةر و
سؤزداريية ثةيوةندييةكي تةنيا م

َ
بةال

دووهاوبةشـــةدا لةو يةكَيك لةذيانـــي
دةنوَينَيت. خَيزان كةداِرماني

و
َ

لةمال ثارَيزطاريكـــردن وَيـــِراي
هةية ديكـــة خَيـــزان مةســـةلةيةكي
زؤرَيك مافة، ثاراستني كةمةســـةلةي
ثَييانواية هـــةن ثيـــاوان لةذنـــان و
هاوسةرةكانيان واتة هاوبةشةكانيان
نوَيية كةســـة و ئـــةو مـــاَّـ خؤيانة
ماَّـ هاتووة كةسَيكي نامؤية و تةنيا
نامؤية كةسة بكات، ئةو زةوت ئةمان
بكات زةوت لَي كةســـَيكمان َهاتووة
مندال جةستةو و تةمةن كةهاوبةشي
لةذيانماندا، يادةوةرييـــة و كؤمةلَيك
جةنطَيكي جةنطة دةبَيتة ئةم لَيرةوة
لةتةواوي و خةتةرنـــاك ِراســـتةقينة
بردنةوةي واتة سةركةوتن ذيانماندا،
و يـــادةورةي بةهةمـــوو تةمـــةن 
شـــةونخونييةكانييةوة، و هيالكـــي
تةواوي واتة دؤِراندني سةرنةكةوتنيش

تةمةن.
و لةذنـــان زؤرَيـــك لةهاوســـةران

َ
لةطةل ة

َ
مامةل ضـــؤن وةك ثياوانيش

هةرةسهَينان يان خؤكوشـــتن بِرياري
و ئازيـــز كةســـَيكي كـــة  دةكـــةن 
ةش

َ
مامةل ئاوا دةيدات، خؤشةويستيان

دةكةن، خؤشةويستي ِرووداوي
َ

لةطةل
لـــةو ثياوانيـــش و زؤرَيـــك لةذنـــان
ثياوةي ئةو يان ذنةي ئةو باوةِرةدان
خؤشةويستييةوة بةثةيوةندييةكي كة
تةواودا هؤشياري لةبارَيكي تَيوةطالوة
دةيانةوَيت و بةخؤيان نني بةرامبـــةر
ثَيبَينن، كؤتايي بةنةزوةيةك ذيانيان
ذني واتة دووةم اليةني شـــَيوةية بةو
ذنةي هاوســـةري ئةو يان ئةو ثياوة
خؤشةويســـتييةوة كـــة دةكةوَيتـــة
ئةودايـــةو لةثَينـــاوي بِريارةكـــةي
ثَيكةوة ئـــةو ثاراســـتني لةثَيناوي
بةســـةريدةبةن كةتةمةنَيكة ذيانةية
بةهؤي ئةو بؤيـــة ِرَيطةدةطرن لةوةي
بدةن، ئازاريخؤيان خؤشةويستييةوة
«هاوسةرةكةم َين

َ
دةل لةذنان هةندَيك

لةثَيناوي م
َ
بـــةال نيية، طرنط بةالوة

تةمةني نةي
َ
ساال ئةو ئةوداو لةثَيناوي

بةهؤي لَيدةطرم ِرَيطـــةي كة مـــاون،
بكات وَيران خـــؤي ثةيوةندييةكةوة
لَي ديكةي لةزيان هيضـــي كة جطـــة
هةندَيك بةمشـــَيوةية ناضنَيتـــةوة»،
ئةو بؤ دةبينن فريادِرةس ي

َ
ِرؤل لةذنان

دةذين، ثَيكةوة تةمةنَيكة كة مرؤظةي
هةربةِراستيش لةذنان هةندَيك لةوانةية
هةستييانة بدةن و هةرضي بِريارة ئةم
ئةوةي لةدواي كةســـة بةو بةرامبةر
خؤشةويســـتي ذنَيكي ناو كةوتؤتـــة
لةجةنطي و ن

َ
دامال لةخؤياني ديكةوة،

ثَيكهَينانـــي كؤتايـــي و وةســـتاندن
تةنيا بريضِرييان ثةيوةندييـــةدا  ئةو
بَيت ديكة اليةنةكةي لةبةرذةوةنـــدي
خؤشةويســـتييةوة، ناو كة كةوتؤتة
بؤدةضن، باشي بةِراستي هةندَيكيش
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تةنيـــا ثةيوةندييـــة ئـــةو كاتَيـــك 
وَيران ئةوكةسة دةشَيت نةزوةيةكةو

ناوييةوة. كةوتؤتة كة بكات
دذي بةهَيزمان كاردانةوةي م

َ
بةال

هةميشـــة خؤشةويســـتي ِرووداوي
ِرةفتاري ئةنطيزةيةكـــي ثؤزةتيظ و
ثَيوةنانَيت لةثَيناوي ي

َ
لؤذيكييانة ثال

لةو ثارَيزطاريكردن و
َ

مال ثاراســـتني
كةبةماَّـ خؤماني ثياوةي لةو يان ذنة
بةرذةوةندي ثاراســـتني و دةزانـــني
ئةو نـــاو كةوتؤتة ئـــةو هاوبةشـــةي
و جةنط هةندَيجار ثةيوةندييـــةوة،
ذنةكةمان بةرامبةر ضوونةكانمـــان

َ
هةل

ناو كةكةوتؤتة يان هاوســـةرةكةمان
هؤكاري بؤ خؤشةويستي اليةنيسَييةم
لةذنان هةندَيك ناطةِرَيتةوة، دروســـت
ســـةرةكي شـــَيوةي

َ
لةطةل و ثياوان

دةكةن ـــة
َ
مامةل خَيزاندا هةيكةلـــي

هةيكةلةدا، ئـــةو هَيزي
َ

نةك لةطـــةل
زؤرَيك ثيـــاو يان ذن بـــةو مانايـــةي
دةبينَيت تَيكضوونانة و لةو ثشـــَيوي
لةثةيوةندي خَيزانداو كةلةسيســـتمي
ِروويانداوة، خَيزاندا ئةنداماني نَيوان
دةدةنةوة خؤيان نةوايي

َ
دل هةر م

َ
بةال

دةخةنةالوة مةترســـي و نيشـــانةي
و تَيكضوون هةرضةنـــدة ثَييانوايـــة
هةيكةلي مادام م

َ
بةال هةية، ثشـــَيوي

ماوة،
َ

مندال هاوسةر، ،
َ

لةمال طشـــتي
ِرووداني ئاســـايني. شتةكان هَيشـــتا
خَيزانة ئةو هةيكةلي واتة خؤشةويستي
هاتنةدةرةوةي ئةطةري و تَيكضـــووة
بةمةش لةئاراداية و لةو هةيكةلة باوك

دةبن. شلؤق سةرةكييةكان ِرَيسا
دةشـــَيت باوك ئـــةو دةرضوونةي
بَينَيت ديكة ذنَيكي و بَيت بةتةواوةتي
دؤســـتَيكي تةنيا و بَيت يان كاتـــي
ةكةي

َ
مال وَيـــراي يان هةبَيت  ديكةي

هةبَيـــت، ديكـــةي َيكـــي
َ
خـــؤي مال

بةمشـــَيوةية ئَيمة هةندَيجار ـــَي
َ
بةل

يان دةبني بَيخـــةم بريدةكةينـــةوة 
لةبةرئةوةي دةذين بَيـــت هةرضؤنَيك

هةرماوة. ةت
َ
بةِروال خَيزان هةيكةلي

لــــــــةذيانـــي خؤشةويســـتــي
بةقةيران و مةترسي هاوبةشةكانمان
خؤثةرســـتني، ضونكة دةنوَينَيـــت،
ثةيوةنديية ئةو تةماشاي بةشَيوةيةك
هَيـــرش َيـــي

َ
بل دةكةيـــن هـــةروةك

- ي تايبةتيمـــان مـــن دةكاتةســـةر
ئةو ثَييانواية هةندَيك لةدةروونماندا،
شتَيكي و كةرامةت خؤشةويســـتيية
خاوةني ئَيمة كردووين كة زةوت لـــَي
خؤشةويستيية ثةيوةنديية ئةو بووين،
سةركةوتني ِراطةياندنيشكستي ئَيمةو
ئةوةي ديكةية لةبةخشيني اليةنةكةي
بةهاوبةشةكةماني نةمانتوانيوة ئَيمة
هةستدةكةن لةذنان زؤرَيك ببةخشني،
جؤرَيـــك تووشـــي هاوســـةرةكةيان
دةذين يدا

َ
لةطةل و بـــووة لةثشـــَيوي

دةروونيانةش ئةوطؤِرانـــة تَيبيني و 
م

َ
بةال بةسةريدا ِروويداوة، كة دةكةن

نةوايي
َ
دل بؤ سوكةوتييان

َ
هةل ِرةفتارو

هةر هاوســـةرةكانيان، كردنـــةوةي
جارانيانة. ئاسايي شَيوازي هةمان

َين: خواردن
َ
دةل لةذنـــان هةندَيك

خاوَينـــةو جلوبةرطـــي و ئامادةيـــة
دةوَيـــت لةوة ضي موضـــةي هةيـــة،
ذنَيكي لةئاســـؤدا كاتَيك م

َ
بةال زياتر.

ي
َ
سوال ذنانة دةردةكةوَيت، ئةو ديكة

ةكردن
َ
مامةل بؤ دةكةن طةوةرتر هَيزي

ِرووداوي ئةو و ثياوةكانيـــان
َ

لةطةل
تَييكةوتـــووة، خؤشةويســـتييةي
ضونكـــة لةوكاتـــةدا لةوطؤشـــةيةوة
دةكةين كةئةوة تةماشاي مةسةلةكة
كاريطةري هاتووة، بةســـةرخؤماندا
ئَيمةية بؤسةر ِرووداوة ئةو نَيطةتيظي
ذيان كة ئةو هاوبةشـــةي نةك ســـةر

خؤشةويستييةوة، زؤرَيك كةوتؤتة ناو
كاول ةكةي

َ
«مال هاواردةكـــةن لةذنان

لةكارواني ثَيشـــرتو م
َ
بـــةال دةكات»،

هاوبةشةكةمانبةضاوي
َ

ذيانماندالةطةل
ةكةمان

َ
مال خشتي دةمانبيني خؤمان

بَيئةوةي دادةِرمَيت هَيـــواش هَيواش
ئـــاوِري لَيبدةينـــةوة، و بوةســـتني
لةدةرةوة ديكة ثةيوةندييةكي تةنيا
كاتَيك بةئاطابَيينةوة لَيدةكات وامان
ثةيوةنديية ئـــةو كاريطةري دةزانني

دةطرَيتةوة. َئَيمة
لةطةل ثياوان لةذنــــــان و زؤرَيك
خؤشةويســـتييانةدا ئـــةو ضريؤكـــي
ك،

َ
خةل قســـةي لةترسي دةجةنطَين

«ضيبكةم دةكةن هاوار لةذنان زؤرَيك
زاني؟» بةمةيان ديكة كةساني ئةطةر
بةنهَيني بـــؤ بةثةرؤشـــن زؤر لةذنان
ثةيوةنـــدي

َ
لةطـــةل ةكـــردن

َ
مامةل

ئةو ديكة، ذنَيكي
َ

لةطةل ثياوةكانيان
ذنان الي زؤربةي بةنهَيني ةكردنة

َ
مامةل

ةكردنةوة
َ
مامةل بةذَيرَيتي لةسؤنطةي

زياتر ِرووداوةكـــةداو
َ

نييـــة لةطـــةل
زؤربةي ك،

َ
خةل لةقسةي شةرمكردنة

كاتانةدا هاوســـةرةكانيان لةم ذنـــان
خؤيـــان لةذيانـــي ِرةتدةكةنـــةوة و
ثياوةش كةذنةكةي ئةو دةريدةكةن و
ديكـــةدا بةثياوَيكـــي ـــي ضـــووة

َ
دل

دووبارة شـــت هةمان دةكات ئارةزوو
قسةي لةبةر َبكاتةوة، زؤركةســـيش
لةطةل ثةيوةندييان كؤتايـــي ـــك

َ
خةل

ناكـــةن ئاشـــكرا هاوســـةرةكانيان
ئـــةو ـــدةدةن

َ
هةول و و دةجةنطَيـــن

كؤتايي نوَيية سؤزداريية ثةيوةنديية
بطةِرَيتةوة ذيانيان تاهاوبةشي ثَيبَينن
واخؤيان كدا

َ
خةل لةبةردةم و بؤاليـــان

شـــتَيك كةهةمـــوو ثيشـــاندةدةن
لةدواي باشرتة بةاليانةوة ئاســـاييةو
بذين، ثَيكـــةوة ة

َ
تال ئةو ئةزموونـــة
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م بـــَي خؤشةويســـتي و بَي هيض 
َ
بةال

ثةيوةندييةك لةنَيوانياندا بةمشَيوةية 
م لةِراســـتيدا 

َ
ثَيكـــةوة دةذيـــن، بةال

بةهـــؤي ِروودانـــي ئـــةو ضريؤكـــي 
خؤشةويســـتييةي بةسةر يةكَيكياندا 

هاتووة، جيابوونةتةوة.
لةبةرقســـةي  لــةذنـــان  زؤرَيـــك 
َيكـــةوة دةذين كةنايةوَيت 

َ
ك بةدل

َ
خةل

هاوسةرةكانيان خؤش بنب  لةطوناهي 
و نايانةوَيت ئةوخائينةيان خؤشبوَيت 
م لةبةرقســـةي 

َ
و ضارةيان ناوَيت. بةال

هةيكةلـــي  هَيشـــتنةوةي  و  ـــك 
َ
خةل

خَيزانةكـــة سيســـتمي هاوســـةرَيتي 
نَيوانيـــان بةردةوام دةبَيت، قســـةي 
ـــك لةضوارضَيـــوةي ئـــةو مرياتة 

َ
خةل

يةتييةداية كـــة تيايدا دةذين، 
َ
كؤمةال

كاتَيك ثـــةورةردة دةكرَيني و طةورة 
دةكةينة  ـــك 

َ
خةل قســـةي  دةبـــني، 

ئارةزووةكانمـــان و هةر  بناغةيـــةي 
كيش ئاستي ئةو 

َ
بةثَيي قســـةي خةل

بةهةموو  لَيدةبينني  ضَيذي  ئازادييةي 
وَينةكانييةوة، دياري دةكةين.

ضـــوون وشـــَيوازي 
َ
هـــؤكاري هةل

كاركردنمـــان بةرامبةر ئـــةو ِرووداوي 
لةذيـــــانـــي  خؤشةويســـتييــــــةي 
هةرضييةك  ِروويداوة  هاوبةشةكةماندا 
بَيت و هةرضؤنَيك بَيـــت ئةو ِرووداوة 
دادةنرَيت  ِراســـتةقينة  بةقةيرانَيكي 
كة هةريةكة لـــةو ذن و ثياوة ثيايدا 
محةكيـــي  هةروةهـــا  تَيثةِردةبـــن. 
ِراستةقينةية بؤ ئاشكراكردني كةسَيتي 
هةريةك لةو دووهاوسةرة و ئةو ثَيوانة 

دروســـتةية كة لةِرَيطةيةوة ئاســـتي 
بةهَيزي ثةيوةندي هاوسةرَيتي و تواناي 
بؤمانةوة ديـــاري دةكةين لةبةرامبةر 
سؤزَيكي ســـةرثَييي يان الوازييةكةي 
دياري دةكةين كةِرووةو هةرةسهَينان 
دةِروات لةبةردةم ثةيوةندييةكي نوي 
كة لةو بةهَيزتـــرة، يان مانةوةي ئةو 
بةالوازي  هاوســـةرَيتيية  ثةيوةنديية 
ثةيوةنديية  ئـــةو  بةردةوامي   

َ
لةطةل

نوَييةدا.
ثاَلنةرةكاني خؤشةويستي

ضووني و 
َ
ئةو طؤِرانة دةرووني و هةل

تةندروستي و ِرةفتارييانةي كةبةندن 
بوونـــةوة و ئةوطؤِرانة 

َ
بةتةمةني كامل

كتوثِرانةش كة لةذياني سَيكسي ذن و 
ثياودا لةضلةكاني تةمةندا ِروودةدةن 
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هةية، ثياو-دا و ذن لةهانداني يان
َ
ِرؤل

ثةيوةندييةكـــي و ِرووة بؤئـــةوةي
هةنطاوبنَيـــن، نـــوَي خؤشةويســـتي
تةواومان بـــِرواي نيايـــي

َ
م بةدل

َ
بـــةال

كة
َ

ســـال و ثياوي ضل ذن هةية بةوة
دةذين خَيزانيـــدا لةكةشـــوهةوايةكي
و هةية يان

َ
مندال و ذيان و هاوبةشـــي

كاتَيك لةئةســـتؤيانة بةرثرسيارَيتي
و ثلةو شوَين  و

َ
خؤيان دةبيننةوة مال

دةكةنةوةو شـــلؤقي ِرووةو ثايةيان
بِرياردانَيكي وَيستي

َ
هةل خؤياندةخةنة

بةهَيز نةرَيكي
َ
ثال ئةمانة قورســـةوة،

ي
َ
ثال نـــةري بةهَيز

َ
ثال َيك

َ
يـــان كؤمةل

نةرانة
َ
ثال لَيـــرةدا ئـــةو ثَيوةنـــاون،

طةِران بوونةتةهؤي كـــة ِراظةدةكةين
تَيربووندا. بةشوين

ثةيوةنديدا بةشوَين طةِران .1
داني 

َ
هةول ســـةرةكي هـــؤكاري  

ثةيوةندي بةســـتني بؤ ذن يان ثياو
ديكةي اليةنَيكي

َ
لةطةل خؤشةويستي

هاوبةشي يان ذيان هاوبةشـــي غةيري
كو

َ
بةل جَيطا، خؤشةويســـتي نييـــة،

طةِرانةبةشوَينثةيوةندييةكيمرؤييدا،
ي

َ
ســـةرقال و غي

َ
ةبال

َ
لةقةل ذن و ثيـــاو

بةجيابوونةوة دةكةن دةست ذيانياندا
هاوسةرَيتي كة لةسةرةتادا لةيةكدي،
و كةثَيكةوةبني بؤئةوةيـــة دةكةيـــن
دووان نةكات، مان

َ
سةرقال شتَيك هيض

ئاطايان كةثَيكـــةوةن يـــان دووكةس
ضاودَيري و دةبَيت يةكدي لةهةســـتي
ثَيداويســـتييةكاني و دةكةن يةكدي
خواستنةكاني و ثِردةكةنةوة يةكدي
تَيردةكةن، يةكدي و دَيننةدي يةكدي
لةنَيوانياندا هةية تايبةتي طفتوطؤيةكي
ديكةيان، ئةوي دةربارةي هةريةكةيان
و يةكدي لةســـةر ةتَيكي بريضِري

َ
حال

وادةكات كة هةية جوان قاندنَيكي
َ
خول

ثةناطةيةكي ببَيتة هاوســـةرَيتي ي
َ
مال

لةودووكةســـة بؤهةريـــةك  ئـــارام 
ئةم م

َ
بـــةال بةســـرتاون، كةثَيكـــةوة

شـــريينة تةمةني و خـــؤش ةتـــة
َ
َحال

لةطةل جياوازييةكان زؤرجار كورتة،
دةدةن،

َ
سةرهةل دا

َ
مندال يةكةم هاتني

ثَيكةوة دووكةســـي ئةوةي لـــةدواي
بووين ثَيكةوةنوســـاو يان بةســـرتاو
دَيتة َيك

َ
كةمندال بةدووكـــةس دةبني

تةنانةت قســـةكردن نَيوانمانـــةوة،
ةي

َ
ئةومندال لةســـةر جَيطةشدا لةناو

ةكان
َ
مندال ثاشـــان دةبَيت، نَيوانمان

بةدوو دةبَيت لةيةكَيكةوة ذمارةيـــان
هةمووي قســـةكانمان و دةبَيت زياد
دةبَيـــت دةبارةي ئةوان دةربـــارةي
تةنــــدروســـتييان، خواردنييـــان،
.... و دواِرؤذيـــان و خوَيندنييـــان
ماوةيةكي تَيثةِربووني لـــةدواي هتد،
هيض قؤناغَيـــك زةمةنـــي دةطةينـــة
تةنيا نامَينَيت لةنَيوانمانـــدا شـــتَيك
«ئةمِرؤ دةستةواذةي نةبَيـت،

َ
مندال

و ئيش يـــان بوو ضـــؤن كارةكـــةت
بةِرَيوةضوون؟» ضـــؤن كارةكانـــت
فِرَيي ِرؤتينةوة بةوثةِري و بةخَيرايي
م

َ
َين، بةال

َ
دةل و بةيةكـــرتي دةدةيـــن

خوَيندني لةسةر بؤقسةكردن دانيشتن
جلوبةرطييان و تةندروستي و ن

َ
منداال

وَيستة
َ
و هةل زؤر دةخايةنَيت ئةواكات

و لَيكدانةوة لةســـةريان و دةكةيـــن
و ذن ئةم بةمشَيوةية دةوَيت، شيكاري
ثةيوةندي جؤري يان لةشَيوازي ثياوة
دَينةدةرةوةو بةرتةســـك يةكطرتووي
هةريةك فرماني ثةيوةنـــدي بؤجؤري
كة دةبيننةوة خؤيـــان وا لةودووانة
بـــوون لةكؤمثانيـــاي هاوســـةرَيتيدا
ةكانيان،

َ
مندال بؤخزمةتي بةفةرمانبةر

دةكةوَيتة
َ

ئةقـــل دةروون و كاتَيـــك
ئةو ذيانـــةوة خَيراي نـــاو لَيشـــاوي
بةجيابوونةوة دةكةن دةست دووانة

بؤخؤي بةتةنيا هةريةك و لةيةكـــرتي
بوونداو

َ
سةرقال

َ
لةطةل طةشـــةدةكات،

هةســـتكردن هةريةكة ثاش ماوةيةك
ديكة بةوي ثَيداويستي و ديكة بةوي
هةريةكةيان طةشةي و لةدةست دةدات
كة دةكات فةرامؤش ديكةيـــان ئةوي

لَيي. جياوازة و دوورة لَيوةي
هةســـت دةشـــَيت ثيـــاو و  ذن 
ثةيوةنـــدي ثضِرانـــي و بةتةنيايـــي
ئةوةشـــدا

َ
لةطةل بكـــةن نَيوانيـــان

و ذن َيكدا.
َ
لةمال دةذيـــن كةثَيكـــةوة

زؤرةكاني لةخةمـــة ثيـــاو دةشـــَيت
هيض م

َ
بةال ثَيكةوةبـــن، ةكةيانـــدا

َ
مال

هيض و ثةيوةندييةك لةنَيوانياندا نيية
بةخؤيان تايبةت و خؤش طفتوطؤيةكي
دَيت كةسَيك نيية، كاتَيك لةنَيوانياندا
طفتوطؤ و بةتَيربوون و هةســـتكردن
لـــةدوورةوة كاتَيك و دةبةخشـــَيت
تايبةت ثةيوةنـــدي دوواني هةســـتي
بؤ ثةيوةندي تينووة ئةم كةسة دَيت،
هةندَيك لةثياوان ةكةوة.

َ
دةكةوَيتة تةل

كةسَيكدا بةشوَين دةطةِرَين بةردةوام
لةبةرئةوة ـــدا بكةن،

َ
لةطةل طفتوطؤي

دةبينني دةقؤزنةوة، فرسةتَيك هةموو
و طفتوطؤ قســـةكردن ثياوة ئةمجؤرة
لةســـةر هاوكارةكةيدا كضـــة  

َ
لةطةل

ئةويش ئةطـــةر كار دادةمةزرَينَيـــت،
بؤ ديكةي كضَيكي هةر ِرَيكةوت نةبَيت
دابكات

َ
لةطةل طفتوطؤي دةدؤزرَيتةوة

يان ســـؤثةرماركَيتَيك وةك كارمةندي
تةالرة يان فِرؤكة ناو ثَيشـــوازيكةري
ســـةر ِرَيبوارَيكي يان هةوربـــِرةكان

ِرَيطا.
قســـةكردني تينـــوي ئةوثيـــاوة
طفتوطؤكردن ي خؤي، - بةمن تايبةتة
بايةخي من- كة شـــتانةي ئةو لةسةر
ثَيدةكات هةســـتي - من و ثَيدةدات
ثَيكةوة تؤ و بؤئةوةي مـــن تينـــووة
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بةهؤي بني ثَيكةوة تؤ و من نةك بني
يان ة

َ
مال هـــؤكاري ســـَييةمةوة كـــة

لةثياوان هةندَيك ثارةية، يان ـــة
َ
مندال

دةبن قسةكردن تةســـليمي دةبينني
كةِرَيكةوت نامـــؤدا  ذنَيكـــي

َ
لةطـــةل

نايةوَيت ئةوثياوة كؤيكردونةتـــةوة،
ذنَيكي تيايدا كة َيت

َ
بةجَيبَيل شوَينة ئةو

دا
َ
لةطةل طفتوطؤيةكـــي دؤزيوةتـــةوة

و بةخؤيان تايبةتة كة دروستكردووة
لةنَيوانياندا ديكة كةسي و هؤكار هيض
وةك شـــوَينة لةو نيية، كَيشـــكردني
كَيش تينوويـــةك ســـةري ئةوة واية
دؤزيوةتةوة ئاوي ؤثَيك

َ
دل كة بكةيت

ةتَيكي
َ
حال دةكةوَيتة ضونكة (نقعة)،

زؤربةي ي
َ
حال و تةواوةوة تَيرئاوبووني

تةمةندان لةضلةكانـــي  عاشـــقةكاني
بةمشَيوةيةية.

و طفتوطؤبكـــةن دةيانةوَيـــت
ييان

َ
بةدل ييانة و ئةوةي

َ
بةدل ئـــةوةي

ِراو دةيانةوَيـــت نييـــة بيخةنـــةِروو،
دةربـــرِبن، بايةخثَيـــــدانةكانيـــان
بةوةبَيت ثَيويســـتيان دةيانةوَيـــت
بن، يةكـــدي بـــؤ َكـــةدووان بـــن و
مندال دةرزةنَيـــك و بن نـــةك دووان
دةســـت بَيت، دةيانةوَيت لةنَيوانياندا
بةِرَيطادا ثَيكةوة و بن دةســـتدا لةناو
دةكةن ئارةزوو قســـةبكةن، و بِرؤن
بَيئةوةي تَيبطـــات. لَييان كةســـَيك
بةثَيداويستي درك قسةبكةن، خؤيان

بكات. ييةتيان
َ
ئةقل و هةست و

شؤكي تووشي ذنانةي لةو زؤرَيك
دةبن هاوســـةرةكانيان ثةيوةنـــدي 
و كاتَيك خؤيان  ذنَيكي ديكةدا

َ
لةطةل

بةراوردكاري تةرازووي دةخةنةســـةر
ذنـــةدا لـــةو وا ةتَيكي

َ
هيـــض خةســـل

نةلةِرووي باشرتبَيت كة لةمان نابينن
كةسَيتي نةسامان ِرووخسار نةلةِرووي
َيكي

َ
خال لةهةموو خوَيندن، نةئاستي

باشـــرت خؤي ذنةكة بةراوردكاريـــدا
دان ثياوخؤشي لةوانةية و دةردةضَيت
م

َ
باشرتة، بةال كةذنةكةي بنَيت بةوةدا

كةثةيوةندي ديكة ذنـــةي ئةو
َ

لةطةل
هةست زياتر دا دروســـتكردووة

َ
لةطةل

بؤضي نازانَيت دةكات و بةحةوانـــةوة
هاوســـةرَيتي ذياني  هةموو  دةيةوَيت
وَيران حةوانةوةيـــةدا ئةو لةثَينـــاوي
دةكات بـــةوة درك هةندَيك بـــكات،
بةهؤي كـــة هاوســـةرةكةيان تةنيـــا
ديكة ئةو ذنةي

َ
قســـةكردنةوة لةطةل

َيت:
َ
دةل ديكة هةندَيكي دةحةوَيتةوة،

هةندَيك دةوَيت، ضيم من دةزانَيت ئةو
دةكةم بةحةوانـــةوة هةســـت َين

َ
دةل

دا
َ
لةطةل قســـةي كـــة دواي ئـــةوةي

دةستةواذانة ئةم ســـةرجةم دةكةم.
ثياوانة ئةو دةطةيةنَيت ئـــةو ئـــةوة
كةتيايدا دؤزيوةتةوة ثةيوةندييانةيان
وطؤِري

َ
ئال بايةخثَيدانـــي و طفتوطـــؤ

تياداية.
بؤذياني طةِرايةوة ئةوثياوة ئةطةر
خؤيداو ذنةكةي

َ
لةطةل هاوســـةرَيتي

بةذياني ِراســـتطؤيانة ذنة ئةو ئةطةر
ضـــووةوة هاوســـةرةكةيدا  

َ
لةطـــةل

لةذيانياندا ثَيكةوة شت دةزانَيت زؤر
لةنَيوانياندا ثةيوةنـــدي م

َ
بةال هةية،

بةشوَين طةِران نةماوة، يان نيية بووني
طةِرانة خؤشةويستيدا ثةيوةندييةكي
هةســـتدةكةيت مرؤظَيكدا، بةشـــوَين
تيادا بايةخثَيدانةت و ئـــةو طفتوطـــؤ
لَيدةكةيتةوة بريي كةتؤ دؤزيوةتةوة
كاتَيك دةبينيت لةطفتوطؤكردن ضَيذ و
كةئةو دةطريـــت قســـانة طـــوَي لةو

دةيانكات.
ئاسايشدا بةشوَين طةِران

بِرَيـــك ثَيطـــةيشـــتن قؤناغـــي 
ِريشـــةيي كودةتـــاي و ةِراوكـــَي

َ
لةدل

لةخـــــؤدةطرَيـــت، تَيبينيكـــراو و 

ةِراوكَييةكيش
َ
دل هةمـــوو سروشـــتي

كةبةهؤي نةبووني هةســـتكردن واية
ثياو دةبَيت. دروســـت بةئاسايشةوة
بةوة درك يدا

َ
ســـال يـــان ذن لةضـــل

جاران وةك شـــتةكان هةموو دةكةن
نةتةندروستي و نةِروخســـار نةماون،
ذياني هةموو ذيان، نةفرسةتةكاني و
دةطةيةنَيت كةمرت دَيـــت كة داهاتوو
هةرضيش دةيانةوَيت، ئـــةوان لةوةي
كةمرت يووة ِرابـــردوودا تَيثةِر لةذياني
ئةم ويستوويانة، لةوةي  دةطةيةنَيت
نائومَيدييةكي و شكســـتي ةتـــة

َ
حال

تينوو خاوةنةكةي وادةكات تونـــدة
سةربخاتة و كةســـَيك ئامَيزي بؤ بَيت
شتَيك هةموو َيت

َ
بل ثَيي و سةرشـــاني

دةبَيت. ي تؤ
َ
بةدل دةبَيت و باش

بةهؤي خؤشةويســـتي ةتـــي
َ
حال

بةئاســـايش هةســـتكردن نةبوونـــي
بـــؤ مرؤظـــة ثَيويســـتي ةتـــي 

َ
حال

نـــاوةوةي دةربِرينـــي و دةركـــردن
لةو زؤرَيك كردنـــي خؤي و ئاشـــكرا
ةِراوكَي

َ
كة بوونةتةهؤي دل مةسةالنةي

ِراســـتةقينة خؤشةويســـتييةكي و 
ثةنجةمذين وةك ةتـــة

َ
حال ئةم نيية،

زؤرخواردن يان ةذان
َ
شـــل لةكاتي واية

لَيخوِريني يـــان ةِراوكَيدا،
َ
دل لةكاتـــي

لةكاتي زؤر بةخَيراييةكي ئؤتؤمبَيـــل
توِرةبووندا.

بةهؤي خؤشةويســـتي ةتـــي
َ
حال

نةوايي
َ
و دل بةئاســـايش ثَيداويســـتي

ِراســـتةوخؤي ثةيوةندييةكي هيـــض 
بةلةدةســـتداني نيية بةهةســـتكردن
ثياو هةستكردني و فرماني ئاسايشي
هيض لةهاوكارةكاني، هيواية بَي بةوةي
ثةيوةندييةكيشي نيية بةشكستهَيناني
ةكانيداو

َ
مندال ذن لةثةروةردةكردنـــي

ِراستةوخؤشـــي ثةيوةندييةكي هيض 
بؤ ئابوورييةوة ئاســـتي بةكةمي نيية
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لةدةرةوةي ثةيوةنديية ئةم دواِرؤذ،
بؤ تةنيـــا هؤكارَيكـــة هاوســـةرَيتي
و كردنـــةوة

َ
بةتال و َدةرضـــوون

ئةقل بةئاطايي بؤطؤِرينـــي ِرَيطايةكة
بؤ ِراستةقينةكاني بةخةمة بةرامبةر
ناوي كة خـــؤش و بةضَيذ خةمَيكـــي
بةمرؤظ حةوانةوة خؤشةويســـتييةو
ئـــةو بـــةآلم ئةطـــةر دةبةخشـــَيت،
بةحةوانةوة هةســـتكردن كة عاشقة
خؤيدا لةذياني و نةبوونـــي ئاســـايش
ثةيوةنديية بؤ ئـــةو ثَيوةناوة ـــي

َ
ثال

بِرَيك ئامَيزَيكي حةواوةي بةديكرد كة
تواني و ببةخشـــَيت لةئاسايشي ثَي
بردني ثةنا هؤكاري سةر دةستبخاتة
ئارامي و بؤ ثةنابردنة ئةو ئةوا بؤ ئةم

دةطؤِرَيت. جَيطريي
مرؤظ ثَيداويســـتي مةســـةلةي
زؤر طرنطمان َيكي

َ
خال بةئاســـايش بؤ

لةئامَيزطرتنـــة، ئةويـــش دةبـــات 
بةشـــَيوةيةكي ئاســـايش نةبوونـــي
بؤ ثَيداويســـتي نةبووني خؤبةخـــؤ 
ضةند ئايا دةطةيةنَيت، لةئامَيزطرتـــن
لةذياني دةدةين بةلةئامَيزطرتن بايةخ
و لةذنان زؤرَيـــك هاوســـةرَيتيماندا،
كةم َيكي

َ
ســـال ضةند لةدواي ثيـــاوان

فاكتةرانةي ئةو بةهؤي لةهاوسةرَيتي
نامانةوَيت و كردن باسمان ثَيشرت كة
لةئامَيزطرتن بكةينـــةوة دووبارةيان
بووني نامَينَيت، و لةذيانياندا وندةبَيت
ئةطةر يةكديش لةئامَيزبطرن تةنانةت
و بَي ميكانيكي بةشـــَيوةيةكي ئـــةوا

ِروودةدات. خؤشي و ضَيذ
ثَيداويســـتييةكي لةئامَيزطرتـــن
بـــؤ ئةطـــةر دةروونـــي ثَيويســـتة،
بطةِرَيينةوة دةبينني سةرةتاي مرؤظ
كة مرؤظ ثةيوةنـــدي وَينةي يةكةم
بووة، لةئامَيزطرتن بووة ئاشـــنا ثَيي
و دةمار دايكيدا سكي لةناو كؤرثةلة

لةئامَيز كة بةوةي ئاشنابووة ثَيستي
دَيتة دنياوة منـــداأل كاتَيك طـــرياوة،
بةردةوام و دةطرَيت لةئامَيـــزي دايك
ئةمانةتَيك وةك لةئامَيزطرتني دةبَيت
ئامَيزي بؤ دةضَيت دايكةوة لةئامَيزي
و خؤشةويســـت ئامَيزي بـــؤ باثري و
مرؤظ لةناكاو بةآلم هاوسةر، ئامَيزي
و ئامَيزة بـــَي خـــؤي دةبينَيتـــةوة
جاران هةستكردن وةك ئامَيزَيك نيية
ببةخشَيت. ثَي نةوايي

َ
دل و بةئاسايش

لةوة جةخـــت ينـــةوة
َ
لَيكؤل زؤر 

شـــتَيك لةذيانـــي دةكـــةن هةمـــوو
لةئامَيزطرتن لةســـةر بريؤكةي مرؤظدا
لةو هةندَيـــك دامـــةزراوة، تةنانـــةت
دةكـــةن زيــــادةِرؤيي  بؤضوونانـــة 
ثَييان لةئامَيزطرتن بايةخي دةربارةي
داهَيناوة بؤية جلوبةرطي مرؤظ واية
بةجؤرَيك تا بنوسَيت كة بةثَيســـتيدا
بؤ بكاتةوة. قةرةبووي لةئامَيزطرتني
هةستكردن كة ســـاآلنةي ضل ئةو
لةدةستداوة نةواييان

َ
دل و بةئاسايش

كةسَيكي ئامَيزي دةخةنة ســـةريان
ذيانيانةوة ناو دَيتـــة كة نامؤ ديكةي
بةئاسايش دةكةن، هةســـت و لةوَي
دةكةوَيتة بـــذاردن

َ
هةل دوو لَيـــرةدا

يةكةمني ذيـــان هاوبةشـــي بـــةردةم
دووةميان ثَيـــي، ئامَيزة بةخشـــيني
ســـةري ئةوةي بؤ ثَيوةنانيةتـــي

َ
ثال

ديكةوة. كةسَيكي ئامَيزي بخاتة
لــــةدةســـتداني هؤكارةكــانـــي
ناو كةوتنة دةبنة هؤي كة ئاســـايش
خؤشةويستييةكيديكةوةلةدةرةوةي
زؤرن، لةذن و ثياويشدا هاوســـةرَيتي
ئاســـايش لةدةســـتداني وَينةكانـــي
لةمةسةلةي دووربن و طشتي دةشَيت
بةكةســـَيكي نوَيية ئـــةو ثةيوةنديية
بؤ ثةنا هاوبةشـــة ئةو بةآلم ديكةوة،
بؤ شوَينَيك وةك دةبات خؤشةويستي

ثاســـاوَيك و كردنةوة
َ
بةتال و دةربِرين

لةوانةشة كرد، باســـمان ثَيشرت وةك
ثةيوةندي نوَيية خؤشةويستيية ئةو
لةدةستداني ي

َ
خال بةم ِراســـتةوخؤي

هةبَيت. ئاسايشةوة
دةربارةي باو نمونةي دوو لَيرةدا
قؤناغةي لةم ئاســـايش لةدةستداني
ئةوانيـــش دةخةينـــةِروو، تةمةنـــدا
كردني

َ
قبول ئاسايشـــي لةدةســـتداني

لةدةســـتداني و ةتة
َ
ِروال و ِرووخســـار

سَيكسيية. كَيشكردني ئاسايشي
كردني

َ
قبول ئاسايشي لةدةستداني

لــــــةدةســـتضوونة لـــة ِرووخســـار
بةستني بؤ هؤكارن كة سةرةكييةكانة
هةر خؤشةويســـتي، نوَيي ثةيوةندي
يةكرتي هاوسةري كة ثياو و لةذن يةك
ِرووخسارييةيان كَيشكردنة ئةو دةبن
هاوبةشةكةي بَيت لةتوانايدا كة نةماوة
كاتَيكهاوبةشي بةرامبةريبوروذَينَيت،
جواني وازدةهَينَيت لةباسكردني ذيان
ِرةنطي ســـيحري ظذو جواني ضـــاو و
لةدةســـتداني واتة ئةمةش ثَيســـت
و خواســـرتاو شـــَيوة و ِرووخســـاري
شتَيكي دةكات هةست خاوةنةكةشي
تةماشاي كاتَيك لةدةستضووة. طرنطي
تووشـــي لةوانةيـــة دةكات ئاوَينـــة
لةوة دةكاتةوة و بري ببَيت نائومَيدي
باوةِرةدابَيت هةبَيت لةو كةَسك ئةطةر
لةســـةرنج زؤر بِرَيكي ئـــةم هَيشـــتا
باسبكرَيت. كة ماوة تَيدا كَيشكردني
ســـيفةتة ذيان هاوبةشـــي لةوانةيـــة
بكات، باس هاوبةشةكةي باشـــةكاني
وةك بةرامبةرةوة لـــةوي ئةوة بةآلم
و وةردةطريَيت ثَيكةوة ذيان ِرؤتينَيكي
كردنة ِرووخساريية

َ
ئةم قبول دةيةوَيت

تاقيكردنةوةوة مةحةكـــي ناو بخاتة
بةِرَيكةوت و دةيخات مةبةست بَي يان
ئةو ذيانييـــةوة و ناو دَيتة كةســـَيك
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بةخؤي دةطةِرَينَيتةوة بؤ متمانةيةي
واتلَيبكات مرؤظَيك لةدةستيداوة. كة
دةربارةي دةروونيـــت هاوســـةنطي
وابكات بطةِرَينَيتـــةوة و بؤ شـــَيوةت
بكةيت نةوايي

َ
دل و بةئاسايش هةست

حةمامةكةدا ئاوَينةي لةبةردةم كاتَيك
ئاوَينةي تةماشـــاي يان  دةوةستيت
دةنطي و دةكةيـــت ئؤتؤمبَيلةكـــةت
كاتَيك دةزرنطَيتةوة تـــدا

َ
دل و لةطوَي

ضاوت ضةند جوانة، باآلت : َيت
َ
ثَيت دةل

ضةند لَي عةزيزييةكةت ضةند جوانة،
هةستكردن خؤشة ختوكة ئةم جوانة،
ت

َ
دل دةرووني بؤ ئاسايشي بةمتمانة و

هةست لَيدةكات وات و دةطةِرَينَيتةوة
خواسرتاويت. هَيشتا تؤ بكةيت

تايبةت ئاسايشـــي لةدةستداني 
ثةيوةندي ـــةت

َ
و ِرووال بةِرووخســـار

سةرنجِراكَيشاني بةلةدةستداني هةية
بةتواناي و هةروةهـــا سَيكســـييةوة
هةســـت سَيكســـييةوة، زؤر كـــةس
كةســـَيكي ناتوانن ديكة ضي دةكةن
قَينن

َ
بخول سَيكســـييةوة لةِرووي تَير

مرؤظة ئةو و هاوبةشـــي ذيانيشـــيان
ببةخشَيت يان ئةوة بتوانَيت نيية كة
ثَيويستة. لةناو جَيطادا كة وةربطرَيت
ئاسايش نةبووني و ةذان

َ
شل ةتَيكي

َ
حال

تواناي َيت مـــن
َ
و دةل دةكات هـــاوار

وروذاندني و شـــةهوةت بةخشـــيني
بةثَيضةوانةشةوة هةية، ديكةم ذنَيكي
دةكات بؤ ذن هـــةر واية، ذن هـــاوار
هةية ثياوم طرتني بةديل من توانـــاي
ثةيوةندييةكة كاتَيك جَيطـــادا، لةناو
ثياوانة يان هةستي و دروست دةبَيت
دةبَيت بةرامبةر ئةوي تةسليمي ذنانة
دةكةن لةئاسايش بةجؤرَيك هةســـت
تواناي بوونةوةرةن ئةو هَيشـــتا كة 
هةية. وروذاندنيان و سةرنجِراكَيشان

بةهـــةر ئاســـايش لةدةســـتداني

بَيت كاتي شـــَيوةيةك بَيت لةوانةيـــة
مةحةكي لةدواي بَيـــت ثَي و كؤتايي
ئـــةو ســـةِّـاندني تاقيكردنـــةوةو
لةدواي يان  لةدةســـتضووة ئاسايشة
كة لةئاســـايش بِرَيـــك  وةرطرتنـــي
بةآلم بطةِرَيتـــةوة، هاوســـةنطي ثَي
زؤرَيك مةترســـيية ئةوةي جَيطـــةي
نوَيوة ثةيوةندييةكـــي نـــاو دةضنة 
ئاســـايش، لةدةســـتداني لةئةنجامي
دةرةوة بَينـــة لَيي بـــةآلم ناتوانـــن
ئارةزوويان خؤشـــيان ئةطةر تةنانةت
لةثةيوةنديدا نوَييةكـــة اليةنة كـــرد،
و بَيت زيـــرةك دةشـــَيت كةســـَيكي
لةو كةسةي ئةو هَيشتنةوةي تواناي
ثَييانواية زؤرَيك هةبَيت، ثةيوةندييةدا
و نةزوةيةكة تةنيـــا ئةو ثةيوةنديية
كَيشكردن تواناي بؤ سةِّـاندني تةنيا
ساتي يان سَيكســـيية يان تَيركردني
ةِراوكَيية

َ
دل كردنةوةي

َ
بةتال و دةربِرين

و لةمـــاأل ثارَيزطـــاري و دةيةوَيـــت
بةآلم ئَيســـتا بـــكات، خَيزانةكـــةي
ئةم ذنة بووة. هؤطري ئةو تَيوةطالوة و
تواناي ذيانييةوة هاتؤتة كة تازةية ذنة
هةية تَيركردني ئاسايش و دابينكردني
نهَيني و بةردةوام. باش بةشَيوةيةكي
ذنانةي لةو زؤرَيك لةوةداية يارييةكة
ثياوَيك خؤشةويســـتي داوي دةكةونة
لةضلةكاني تةمةنيداية هةية و ذني كة
ئةو دةكةن بـــةوة درك كة لةوةداية
بؤ هَيالنة و وان ضؤلةكة ثياوانة وةك
دةطةِرَينـــةوة، خؤيـــان وشـــكةكةي
نيية هيـــض لةوة باشـــرت لةبةرئـــةوة
نوقمي ثَيداويستييةكانييةوة بةهؤي
بةخؤيانةوة، بيبةســـتنةوة تا بكةن
مرؤيي دةروونـــي َيكي

َ
فَيل ئةمـــةش

دَيتة نوَييـــةي ذنة ئةو سروشـــتية.
شـــَيوةيةوة لةم نـــاو ثةيوةندييةكي
لةهؤكاري خؤِرسكانة بةزيرةكييةكي
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ثياوة ئةو بؤضي َيتةوة،
َ
دةكؤل ئـــةوة

ناو لةضلةكاني تةمةنيداية كةوتؤتة كة
دةخاتة ثةنجة ئةمةوة، خؤشةويستي
ئاسايش لةدةســـتداني ي

َ
خال ســـةر 

بؤي بةشـــَيوةيةك و ثياوة ئةو لةالي
نوقم تيايدا ثيـــاوة ئةو دابينـــدةكات
ثةيوةندي مةسةلةكة ئةطةر دةبَيت.
وايلَيدةكات ئةوا هةبَيت  بةسَيكسةوة
كة ثَيدةبةخشَيت هةستَيكي جؤرة و
خؤي ئاسايي سَيكســـي لةتوانســـتي
الدروســـت بِروايةي ئةو و تَيدةثةِرَيت
ميكانيزمي تةنيـــا ئـــةو دةكات كـــة
سَيكســـيية تَيركردنـــي و ســـَيكس 
«ضؤن َيت

َ
دةل ثَيي دنيـــاداو لةهةموو

دةتوانيت ئةوة «ضؤن ئةوةت كرد؟»،
بكةيت؟».

هةستكردن لةدةستضووني ئةطةر
بةشـــَيوةوة ثةيوةندي بةئاســـايش
ســـةعات ضةندةهـــا هةبَيـــت ئـــةوا
ذاكاو بةضاوة ئةو ئةوةي و دادةنيشَيت

بةضاوي دةدات
َ
داكةوتووةكانيدا هةل و

نةوتراوة، يشـــدا شـــةريف- عومةر 
اليةنة باســـي كةســـَيك هةركاتَيـــك
وةك بكات شـــَيوةي نَيطةتيظةكانـــي
يان ضرضةكاني ســـةري سثي بووني
ورطـــي وايلَيدةكات يان دةموضـــاوي
ئةوانة بـــةوة بَينَيت بِروا ئةو ثيـــاوة
و سةرنجِراكَيشانييةتي ســـةرضاوةي
هةر بةدؤخي نةك تةنانةت وايلَيدةكات
دةيطةيةنَيتة كو

َ
بةل بَيت، ِرازي خؤي

بوون سثي كة ســـةر ئةو قةناعةتةي
ي

َ
خال داكةوتني جةســـتةي و و ورط

لةودا. وروذاندنن
خؤشةويستيدا وتةي بةشوَين طةِران

هــــةســـتَيكي خؤشةويســـتي
دةنطَيكي كـــة خـــؤش و دةطمةنـــة
دةطات، دةبَيت و ثَيـــت بيســـرتاوي
ســـةِّـَينراوة زانســـتييةوة لةِرووي
خانة خؤشةويســـتي كاردةكاتة سةر
يارمةتي و بوونةوةران زيندووةكانـــي

و دةدات خوَين ســـوِري ِرَيكخســـتني
يان مردووهَينةكان خانة ستي

َ
بةرهةل

لةجةســـتةي دةكات خراثةكان خانة
ســـةِّـاندوويةتي زانســـت مرؤظـــدا،
دةطةِرَيتةوة بـــؤ ذياني ذاكاو ـــي

َ
طول

ئةطةر دةكةنـــةوة، ضرؤ و طةآلكاني
بةطوَييدا ضرثانـــد خؤشةويســـتيمان
مرؤظدا لةجةستةي خراثةكانيش خانة
دةثوكَينةوة، خؤشةويســـتي بةوتةي
وَينة ئـــةو نموونةي خؤشةويســـتي 
ِرؤحييان كاريطـــةري كـــة زؤرانةيـــة
كة بةشَيوةيةك مرؤظ ســـةر بؤ هةية
لةشـــيكردنةوةيان، شكستة زانست
وتةي ســـةِّـَينراوة ئـــةوة هةروةها
تا باشةو بةنجكةرَيكي  خؤشةويستي 
مرؤظدا بةسةر دةست خةواندن ثلةي
خؤشةويستي كةواتة وتةي دةطرَيت،
لةكوَيداية؟ هاوســـةرَيتيماندا لةذياني
دةنَيت بةمرؤظةوة ثاأل هاوســـةرَيتي
ؤكةي

َ
و طَيذةل ذيـــان جةنطي بؤ نـــاو
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و كؤتايي هةيـــة ســـةرةتاي ذيان كة
ي

َ
سةرقال لةقوآليي بةمشَيوةية نيية.

ثِر واقعة لةو ثَيكةوةذيان و و ِراهاتـــن
خؤشةويستي وتةي زةنايةدا لةهةراو
لةهاوســـةرةكاندا زؤرَيـــك لةنَيـــو 
دةضَيـــت. لةدةســـت و وندةبَيـــت
ثَييانواية لةهاوســـةرةكان هةندَيـــك
ثَيويست هيض هةية و خؤشةويســـتي
بةزارةكي ِرؤذَيـــك هةمـــوو نـــاكات 
ديكة دووبارةبكرَيتـــةوة، هةندَيكـــي
وتةي دووبارةكردنةوةي ثَييانوايـــة
لةهــــاوســـةرَيتيدا خؤشةويســـتي
تؤ ضونكة نالؤذيكيية، مةســـةلةيةكي
بةياني و دةذي ئةو مرؤظـــةدا لةطةأل
كةواتة دةيبينيت شـــةو و و نيـــوةِرو
دةوَييت، «خؤشم دةستةواذةي ضؤن

بجوَيتةوة. دةوَييت» خؤشم
بَيـــزاري و ِرؤتـــني قوربانيانـــي
وايدةبينن ئةمةمةسةلةيةكي وةهمييةو
لةهاوسةرَيتي َيك

َ
ســـال ضةند لةدواي

ِرَيز و ذيان ثَيكةوة و نامَينَيت بوونـــي
بةيةكدي بةرامبةر هةيـــة و ثايةداري
واقعـــي َيكـــي

َ
و الي يةكـــدي، كؤمةل

تةنيا خؤشةويســـتي ثَييانواية هةن 
جَيطةي هاوســـةرَيتيية طةرمكردنـــي
مانةوةدا لةثَيناوي تةمسيلييةكة يان
وشةي تةنيا خؤشةويستي و وشـــةي
ضونكة ذياني هاوســـةرَيتي ـــن،

َ
بةتال

و طريوطرفـــت و شـــةِر و ـــَي
َ
دةمةبؤل

ِراهاتني تياداية.
خؤشــــةويســـتي لةوانــــــةيـــة
هةبَيت، لةشـــَيوةكان بةشـــَيوةيةك
و ئاشكراكردني ثَيداويستييةكة بةآلم
هةموو لةسةر دروستة مةســـةلةيةكي
زارةكي ئاشـــكراكردني ئاســـتةكان،
خؤشةويستيبؤثةيوةنديهاوسةرَيتي
لَيدان لةترثةو ئـــةوةي بؤ ثَيويســـتة
وةك يش

َ
بـــؤ مندال و بَيت بـــةردةوام

ثَيويســـتة، ثـــةروةردة بناغةيةكي
ئةوةية ة كة دةكرَيت

َ
هةل طةورةترين

« دةمةوَيت دةكات هـــاوار ذن كاتَيك
بةخؤشةويستي هةست  لَيبكةيت  وام
هاوســـةرةكةي كاردانةوةي بكةم»،
دةبَيت، ثَيكـــردن تة

َ
طال لةم كاتـــةدا

ثياو وشةي خؤشةويستي كاتَيك  يان
ذنةكة ، دةضرثَينَيت ذنةكةيدا بةطوَيي
َيت:

َ
دةل ثَيـــي و دةنَيت ي ثَيـــوة

َ
ثال

بةتةمةني». ثياوَيكي تؤ بكة، «شةرم
ســـادةن خؤبةخؤي ةي

َ
هةل ئةمانـــة

لةهاوســـةرَيتيدا و ِروودةدةن زؤر و 
تينوو، تاكَيكي قاندني

َ
خول دةبنةهؤي

تينوَيتي كةسة تينووة ئةم بؤئةوةي
بؤ كابينةيةكي ديكة، بشكَيت دةِروات
سوِردةمَينَيت سةري ذن بؤضي ئيدي
كاتَيك دةبينَيـــت كة هاوســـةرةكةي
تواوةتةوة بةطوَيوةية تةلةفؤنةكةي
ئةوة دابـــِراوة، جيهان لةهةمـــوو و 
كة خؤشةويستييةوةية وتةي بةهؤي
ئاطاي سيحريية بةنجة بةو ثياوة ئةو
ثياو سةري بؤضي ئةي لةهيض نةماوة،
قورباني ذنةكةي كاتَيك سوِردةمَينَيت
هاوسةرةكةيي و ماأل ةكاني و

َ
بةمندال

وشـــةي لةثَيناوي دةدات و ناوبانطي
ديكةوة. كةسَيكي لةاليةن هةنطويني
طـــةي

َ
بةل وتـــةي خؤشةويســـتي

مرؤظ الي خؤشةويســـتيية، يةكةمي
ثياوةي و ذن ئةو ذيانة، بةرامةي و بؤن
هةست دةذين خؤشةويســـتي كة بَي
ناتةواون، بةآلم يان دةكةن شَيوَينراون
بةطوَيياندا خؤشةويستي وشةي كاتَيك
دَيتة خؤشةويستي ليكي دةضرثَينرَيت
ثَيدةكات دةست ياريية ئةو خوارةوةو

ئةستةمة. ثَيهَيناني كؤتايي كة
ي

َ
ســـال ضل قؤناغي ذن و ثيـــاوي

دةطةنـــة ئاســـتَيك هةســـت دةكةن
بوون ِرةق ذياندا لةواقعي و لةوشـــكي

هةر ســـةردةمةدا لةم ذن و ضةقيون،
دةستَيت

َ
هةل لةخةو كة لةبةيانييةوة

و هـــاوار دةكات دةنوَيت و تا شـــةو
ماأل و منداأل لةثَيناوي ِراكةِراكةيةتي
ســـةبارةت هةمان شـــتيش و ثارةدا
ئةو بةمشـــَيوةية ِراســـتة، بةثيـــاو 
خؤي كردووة هاوســـةرَيتي كةسةي
لةناو كة واية ئامَيرَيك وةك دةبينَيتةوة
خَيزان كارةكاني ِراثةِراندني بؤ دا

َ
مال

فرســـةت كاتَيكيش دةســـوِرَيتةوة،
ِرووبةِروو خؤيدا لةطةأل ثَيشةوة دَيتة
وَيرانيية

َ
مال ئةو قةبارةي و دةبَيتةوة

و هاوســـةرَيتي كة دةبينَيت مرؤييـــة
كردووة. تووشي ذيان

و بـــةوشـــكبوونةوة هةســـت
كـــة كةســـَيك و يشـــاندن دةكات

َ
قل

و ذيانييةوة دَيتـــة دةوَيت خؤشـــي
ضةو كرَيمَيكي تةِرو هةتوان يان وةك
وةك يان دةســـِرَيت بؤ ئةو وشكيةي
وشـــك زةوييةكي ســـةر ؤثة ئاو بؤ

َ
دل

كة ثياو و ذن دةكاتةوة. تةِري و دَيت
لةضلةكاني و كردووة هاوســـةرَيتييان
ثةيوةندييةكي سؤزداري تةمةندان بؤ
ئـــارةزووي ضونكـــة ـــدةدةن،

َ
هةول

بةو تامَيك كـــة دةكةن ئةو بةهاراتة
و تةِري و بـــدات ذيانـــة شـــَيوَينراوة
ِرؤحييان تينوَيتي و بةوشكي بِرييةك
ثَيويســـتي بةهؤي مـــاأل بـــدات، زؤر
خؤشةويســـتي بةوتةي ثيـــاو و  ذن 
بةثَيكةوة ديكةش ي

َ
مال زؤر داِرماون،

هةرضةندة دةمَيننـــةوة بةســـرتاوي
بوون، زؤر دةرةوةش فريودانةكانـــي
طوَييان ماآلنةدا لةو ِرؤحةكان ضونكة
وتةي و بووة خؤشةويســـتي لةوتةي

بيسرتاوة. خؤشةويستي
جَيطادا بةشوَين طةِران

سةرةكيية فاكتةرَيكي ســـَيكس
كة ثيـــاوةوة بـــةذن و ثـــاأل دةنَيت
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الي بةرةو كـــردووة هاوســـةرَيتييان
لةثَيناوي بـــِرؤن ديكـــة كةســـَيكي
بَيزاري و تَيربوونـــدا، بَيبةش بـــوون
لـــةم دةبينـــن َيكـــي ســـةرةكي

َ
ِرؤل

مةسةلةيةدا.
لةو زؤرَيك دةبينـــني لةاليةكةوة
و تةمةنيداية لةضلةكاني كة ثياوانةي
ذنَيكيشكستهاتووي لةسَيكسبَيبةشة
وازي ذنَيك َسكسييةوة، لةِرووي هةية
هيض لةبةرئةوةي هَيناوة  لةســـَيكس
لةبةرئةوةي يان نابينَيت تيادا ضَيذَيكي
ةكانييةوة

َ
مندال كَيشـــةي و بةخـــةم

كة باوةِرةداية لـــةو يـــان هيالكـــة 
دةكات زيادةِرؤيـــي هاوســـةرةكةي

تةمةندا. لةم سَيكس لةداواكردني
ئـــةم قؤناغة لةثياواني هةندَيـــك
ذنةكةي لةســـاآلني لةوةي كة زياتـــر
ثَيي ِراهاتووة ثَيدادةطرَيت ثَيشـــوودا
لةو هةندَيك سَيكس، داواكردني لةسةر
لةبارَيكي خؤيان لةبةرئةوةي ثياوانة
قؤناغةداو لةو ثةشـــؤكاندان و طرذي
و دةربِرين بؤ بةدةروازةيةك ســـَيكس
هةندَيكي دادةنَين، كردنةوة خؤبةتاأل
بووة خانةنشـــني لةبةرئةوةية  ديكة
و تةندروســـت دةخوات و خواردنـــي
حةواوةية جةســـتةييةوة لـــةِرووي
بؤية داواي و ي هةيـــة

َ
بةتال و كاتـــي

لةثياوانيش هةندَيك دةكات، سَيكس
فسيؤلؤذي لَيشاوَيكي سَيكسي تووشي
سروشتيية بةسةر كودةتا و ئةم دةبن
لةذنان زؤرَيك دَيت، لةثياواندا زؤرَيـــك
وةردةطرن بةثَيكةنينةوة مةسةلةكة
ِرؤذانةدا لـــةم كةس ن

َ
فـــال َين

َ
و دةل

ســـَيكس داواي خؤي لةعادةتي زياتر
تةثَيكردنةوة

َ
بةطال هةندَيكيان دةكات،

وةآلم دةدةنةوة، لَيطرتـــن ِرَيطة يان
تةمةنيدا لةضلةكاني ثيـــاو بةكورتي
ذنيشلةضلةكاني ثَيويستيبةسَيكسةو

دةشـــَيت شـــَيوة بةهةمان تةمةنيدا
بارودؤخـــدا تَيثةِرببَيـــت، بةهةمـــان
ثياوان لةذنـــان و زؤرَيك لةبةرئـــةوة
سَيكســـييةوة بةهؤي بَيبةشـــبووني
لةثَيناوي تةمةنـــدا لـــةم قؤناغـــةي
بؤ بةســـتني دةبةن تَيربوونـــدا ثةنا
لـــةدةرةوةي ديكة ثةيوةندييةكـــي

هاوسةرَيتي. ثةيوةندي
ثياوانةش ئـــةو ذن و هةروةهـــا
هاوســـةرَيتياندا هةن كـــة لةذيانـــي
بةآلم هةية، ثةيوةنـــدي سَيكســـيان
بؤوة

َ
كال و بَيزاركـــةر ثةيوةندييةكي 

تةمةنيانةوة بةهـــؤي ِرةنطة، و بـــَي
نةماوة، وروذاندني تيـــادا ِرةطـــةزي
بةهةمان لةاليـــةن سَيكســـي كرداري
ِروودةدات، بةهةمان شَيوة و ثَيشةكي
ثَيداويســـتي بةهؤي هةروةك ضـــؤن
توالَيت، دةضَيتة كردنةوةوة 

َ
خؤبةتال

دةوَيت نوَيبونـــةوةي و مرؤظ ضَيـــذ
لةوانةشـــة سَيكســـييةوة، لـــةِرووي
هيض خؤيانداية لةذيانـــي كة ئـــةوةي
نةبَيت تيادا نوَيبوونةوةيةكي و ضَيـــذ
بطةِرَيت جَيطايةكدا بةشـــوَين و بؤية
و هةســـت بطةِرَينَيتةوة كة ِرؤحي بؤ
ناوةوة مةسةلةكة تةنيا خستنة بكات
ضَيذ كو

َ
بةل ئاوة نةبَيت، ئةو فِرَيداني و

لةو ةين كاتَيك
َ
هةل وةرطرتنيشة. ئَيمة

تةنيا ِرؤتينَيكة باوةِرةداين مةسةلةكة
خؤمان نيية و نوَيبوونـــةوة و قابيلي
ســـةر دةدةينة فِرَي وةك قوربانييةك
و هةست هيض بَي هاوسةرَيتي جَيطاي

هةستكردنَيك.
طرووثةي كة يان ةيةي

َ
ئةو كؤمةل

و نوَيبوونةوة لةكوَيوة دةكات هـــاوار
بينني هاواري نةشوة ئارةزووكردن و

ساأل؟ ثانزة لةدواي
ســـَي ِرؤذي كة طروثة ئةو هةمان
ئةو بوونـــةوة تا جار هـــةر لةلةدايك

نان دةخؤن سفرة و تةمةنة دَينة سةر
طؤشت خواردني لةضَيشتخانةو ضَيذ و

دةبينن؟ كولَيرة و
لةثةرؤشي ئاطامان فَيربووين ئَيمة
خؤش بـــؤ خواردني طةدةمـــان بَيت
بايةخ بـــةآلم دةكةين ، و ئاشـــكراي
ثةرؤشيمان كردني بةئاشـــكرا نادةين
زؤرَيك هاوســـةرَيتي. جَيطـــاي بـــؤ 
و كاغةز بؤئـــةوةي ِرادةكةن لةذنان
و ضؤنَيتي دروســـتكردني بَينن ةم

َ
قةل

بنووســـن، نوَي ذةمـــة خواردنَيكـــي
كِريني بؤ نادةن زؤريان هـــةوأل بةآلم
نوَييان زانســـتي كة زانياري كتَيبَيكي
بدات بؤ يارمةتييان و ثَي ببةخشـــَيت
لةذياني بَيـــزاري  تارمايي دةركردني

هاوسةرَيتيدا.
نةدانة بؤ

َ
ئةم فةرامؤشكاري و هةول

وامان سَيكسيمان ذياني نوَيكردنةوةي
ئازاراوي واقعَيكي ِرووبةِرووي لَيدةكات
وةرطرتني لةضَيـــذ بريتيية ببني كـــة
ديكةدا لةجَيطايةكي ثياو سَيكســـي
ئةســـتةمة ديكةداو، ذنَيكي و لةطةأل
بكشَينرَيتةوة، جَيطةية لةو بتوانرَيت
ذنةشدا ئةو مَيردي بةسةر قسة هةمان
لةطةأل غةريزةكةي كة دةبَيت جَيبةجَي

دةكاتةوة. ثياوَيكي ديكةدا بةتاأل
لةاليان نوَيكردنةوة لةذنان زؤرَيك
جلي و خةوتن ضةرضةفةكاني تةنيـــا
ةتيية

َ
ِروال ةكردنة

َ
مامةل ئةم نوســـتنة،

بناغـــةي ضونكـــة ســـوودي نييـــة،
و لةداهَينان بريتييـــة نوَيكردنـــةوة
بتوانَيت تـــا  لـــةدةروون وازهَينـــان
بكات داهَينـــان خؤي بةئـــارةزووي
ي

َ
نكؤل هةروةها بِروانَيـــت، و لةنـــوَي

و لةذنان هةندَيـــك لـــةوةش ناكرَيت
جَيطةيةكي بـــؤ كاتَيك ثةنا ثيـــاوان
تا دةبةن ديكـــة ديكـــةو كةســـَيكي
لةبةرئةوة ببةستن لةطةأل ثةيوةندي
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قوربانـــي بَيبةشـــبوونن نييـــة كـــة
بوون لةثةيوةندي يان بَيزار لةسَيكس
هاوبةشـــةكانيان، لةطةأل سَيكســـي
شـــتَيكي دةيانةوَيت لةبةرئةوة كو

َ
بةل

خؤيان كة بكةن ئةوة زيـــاد بؤ تازة
هةيانة.

سةركَيشيدا بةشوَين طةِران
جيـــاوازي بةســـاكاري زؤر 
بةتةمةن كةســـَيكي نَيوان طةنـــج و
ثَي طةنجي كـــة ِرؤحي سةركَيشـــية
ِرؤحي ســـةنطينيية جيادةكرَيتةوة و
ئةو بةتةمةن، بةكةساني تايبةتة كة
بةشوَين ة

َ
وَيل طةنجَيتدا بةدواي كةسةي

هةندَيك دةطةِرَيت، سةركَيشيدا و ضَيذ
بةشَيوةيةك دةبينَيتةوة خؤي لةثياو
هةســـتدةكات، ِرَيدةكات لةذيانيـــدا
هةســـت دةكات دةمرَيت، خةريكـــة
ئاسايية لةدةوروبةري شـــتَيك هةموو
بةبَيزاري هةست خؤيدا ناخي لةناو و
هةســـت دةكات ثَيويســـتي دةكات و
ئةم ثياوانة لـــةو هةندَيك ةية،

َ
بةجول

وا و دةكات ئاشـــكرا ةتةي خؤي
َ
حال

بَيت بيسرتاو  ثَيويستييةكةي دةكات
طازندة سكاآلو دةربِريني لةشـــَيوةي
ثياوانة لةو َيك

َ
كؤمةل لةِرؤتـــني، كردن

جَيبةجَي كتوثـــِر ـــةي
َ
جول هةندَيـــك

طةشـــتَيكي ئةنجامداني وةك دةكةن
نوَي ئؤتؤمبَيلَيكي كِريني يان لةناكاو
ضاالكييانة لـــةم كام هيض لةوانةشـــة
وروذاندن بـــؤ ســـةرضاوةيةك نةبنة 
ثةيوةندييةكي بـــةآلم و تَيربوونـــي،
لةنَيوانياندايـــة ضَيـــذي ئةظينـــداري
و ببةخشـــَيت ثياوة بةو سةركَيشـــي
لةذيانيدا و ضَيذَيكي نوَي تام دةتوانَيت
لةو ضَيذ لةثياوان زؤرَيك قَينَيت،

َ
بخول

لةطةأل ذنةكانياندا كـــة دةبينن درؤية
و ةتاندن

َ
خةل

َ
بؤ هةل توانـــاي دةيكةن،

ضاوثَيكةوتني و ذووان كاتـــي داناني
بكات هةســـت لَيدةكةن واي نهَينـــي
بةهةرزةكار. بؤتةوة يان بؤتةوة طةنج
بـــاس كاتَيـــك ثيـــاوان و ذنانيـــش
دةكةن ديكةيان لةثةيوةندييةكانـــي
هاوســـةرَيتييان لةثةيوةندي بةدةر
ديكة تَيربووني و ديكة ـــي

َ
باس لةخال

دةكةن.
هةندَيك هَيما ثَيمواية بةِراي خؤم
ثياودا لةكةســـَيتي هةريةك لةذنان و
وروذاندن داواي ِراشـــكاوانة كة هةية
وروذاندنـــة ئـــةو  ئةطـــةر و  دةكات 
ئةوا بةشوَينيدا لةبةردةســـتدا نةبوو
كة كةســـَيتيية جؤرة ئةم دةطةِرَيت،
ضَيذ دةطةِرَيت وروذاندنـــدا بةشـــوَين

دةبينَيت. ةتاندن
َ
خةل

َ
لةهةل

ي
َ
ِرؤل دةبَيـــت خؤش زؤري ثـــَي

ببينَيت، ضةندة عاشـــق و هاوســـةر
كؤنرِتؤأل بكات، باشـــرت ي دووةمي

َ
ِرؤل

ئةو دةرووني دةستكةوتني ئةوةندة
رت

َ
قول و لةالي خؤشـــرت ثةيوةندييـــة

دةردةكةوَيت وا كاتَيك بةآلم دةبَيت،
دةبَيت ئاشـــكرا كـــة مةســـةلةكةي
بهَينَيت، ثَي كؤتايـــي خؤي لةوانةية
وروذانـــدن لةالي ضونكـــة ِرةطـــةزي
ثَييان ثياو هةندَيك ثَيدَيـــت، كؤتايي
و دةهَينن ذنَيكي ديكـــة كاتَيك وايـــة
يان دةســـتدةكةوَيت، وروذاندنيـــان
ثَيكةوة و دؤســـتدا ذن لةطةأل مانةوة
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ذنـــدا ثَيكةوة مةســـةلةية يـــان دوو
يارييةكي و وروذاندنيان دةبَيتةهـــؤي
ي

َ
كؤنرتؤل بتوانَيت ثياو ئةطةر خؤشة

ماأل دوو بةِرَيوةبردني و بارودؤخةكة
لةثياوان هةندَيك بـــكات، ذن يان دوو
بـــؤ دةِرؤن لةخؤشةويســـتييةكةوة
ضونكـــة خؤشةويســـتيةكي ديكـــة،
زياتر طؤِراني و وروذانـــدن ئارةزووي

دةكةن.
جياوازدا بةشوَين طةِران

هاوســـةرَيتي كة هـــةر كةســـَيك
بــــــــةثةيوةندييةكـــي كـــردووة
نيية مرؤظَيك تَيوةطالوة خؤشةويستي
لةدةستضوودا ثةيوةندييةكي بةشوَين
يان بطةِرَيت لةذيانـــي هاوســـةرَيتيدا
سةرة كة بطةِرَيت ئامَيزَيكدا بةشوَين
يان بشـــارَيتةوة تيادا ترســـاوةكةي
يان خؤشةويستي وشةي و تينووبَيت
نةتوانَيتغةريزةي سَيكسيخؤيبةتاأل
بَيت، سةركَيشي شةيداي يان بكاتةوة
كة دةبن شؤك تووشـــي زؤرَيك لةذنان
ثةيوةندي هاوسةرةكةيان دةبيستن

هةية، ضونكة ديكـــةدا ذنَيكي لةطةأل
شتةكان كة هةموو بِروايةدا بوون لةو
ئةو و بةِرَيوةدةضن شَيوة بةباشرتين
هاوســـةرةكةيدا لةطةأل طفتوطؤ ذنـــة
و شـــةو و دةدوَين ثَيكةوة دةكات و
بةطوَيي خؤشةويســـتي ِرؤذ قســـةي
ي

َ
لةهؤل دةضرثَينَيت، هاوسةرةكةيدا

بـــؤ جولَيـــت دةبَيتـــة دانيشـــتندا 
ثةِري ئةو لةجَيطةشدا و خؤشةويستي
هةر و دا دةكات

َ
سَيكسي لةطةل طةرمي

ي
َ
دل هاوسةرةكةي دةكات هةست كة

دةيطرَيتة داية ي
َ
لةدل شـــتَيك يان ثِرة

لةخةمةكاني دةطرَيت طـــوَي و ئامَيز
ةكةي

َ
لةمندال طوَي دايك ضؤن هةروةك

ساواياندا لةباخضةي كة كاتَيك دةطرَيت
دَيتةوة.

دةكةن: لةو ذنانة هـــاوار زؤرَيـــك
يان ناســـيووة  ديكةي ذنَيكي بؤضي
ذنَيكي لةطـــةأل بؤضـــي ئاشـــنايةتي
لةئامَيزي من دروستكردووة؟ ديكةدا
و دةكـــةم بـــؤ دةطـــرم و ســـةماي
و ضاودَيري دةكةم لةطةأل ئةظينداري

دةكةمـــةوة، نةوايـــي
َ
دل و دةكـــةم 

كاتَيك هـــاوارة ئةم بؤضي؟ كةواتـــة
ِرووبةِرووي لَييـــدراوة شـــؤك ئةو ذنة
هيض دةكاتةوة خائنةكةي هاوســـةرة
ئاطري ناكةوَيت وةآلمَيكـــي دةســـت
كارةساتي بكاتةوة، ســـارد ثَي ي

َ
دل

ذنة لةو هةندَيـــك طـــةورة لةوةدايـــة
ذنانةي ئةو دةبينن ةتَينراوانة

َ
خةل

َ
هةل

ثةيوةندي ثياوةكانيـــان كـــة ديكة 
ثايةدا لةمان لةثلةو لةطةأل بةستوون
ئةوةش لةثياوان هةندَيك و لةخوارترن
دا

َ
لةطةل ثةيوةنديان ذنةي ئةو دةزانن

لةخوارترن، لةذنةكانيان بةســـتوون
لةذنةكانيان. جياوازن بةكورتي بةآلم

كـــة لةثيـــاوان طروثـــة  ئـــةو 
و دةطلَين تَيـــوة بةثةيوةندييةكةوة
ذنَيكي بةشوَين طةِرانة نةرةكةيان

َ
ثال

نيية مةرج خؤيان لةذنةكـــةي جياواز
باشـــرتدا جياوازي ذنَيكي بةشـــوَين
بةشـــوَين دةشـــَيت كو

َ
بةل بطةِرَيـــن

بةآلم بطةِرَين. خراثـــرتدا جياوازَيكي
بؤضي؟
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ســـنوربةند  و زؤرن  هـــؤكارةكان
ئةنطَيزةي دةرضوون ناكرَين. دةشَيت
بَيت، نةر

َ
ثال هـــؤكاري لـــةو بَيزاريية

لةوانةيةئةوثياوةئارةزوويئاشنابوون
بكات بةذنَيكي جياواز لةذنةكةي خؤي
دةرووني نيشـــانةيةكي لةوانةية يان 
و بَيت ئةســـتةم لَيكدانةوةي و بَيـــت
ثشـــَيوي ةتةكاني

َ
لةحال بَيت يةكَيـــك

يـــان بةهؤي ي
َ
ســـال تةمةنـــي ضـــل

تايبةت بَيت دةروونييـــةوة طرَييةكي
يةكَيك لةو جياوازة، كةســـة بةو بَيت
لـــةدةرةوةي ثةيوةندي ثياوانـــةي
كاتَيك وتم ثَيـــي هاوســـةرَيتي هةبوو
دةزانم دةكـــةم لةذنةكةم خيانـــةت
باشـــرتة، ذنة  لـــةو  خؤم ذنةكـــةي
كاتَيك دةضَيـــت لـــةوة بـــةآلم ئةمة
دَييتة خاوَين لةضَيشـــتخانةيةكي كة 
لةفةيةك خواردني ئارةزووي دةرةوة
بةها هةرزان لةكافرتيايةكي دةكةيت

شةقامةكةدا. لةطؤشةيةكي
طةِران بةشوَين فيكةي

ئاطاداركردنةوةدا
ثةيوةندييةكي ديكة نـــاو ضوونة
بَيت كردنةوة ئاطادار فيكةي دةشَيت
هاوســـةرةكة بيةوَيت لةدوو كةيةكَيك
تَيكضوون يان بكات كة ئاشـــكرا ئةوة
لةثةيوةندي هةية ناهاوســـةنطييةك
هةندَيجار نَيوانيانـــدا.  هاوســـةرَيتي
بةرز دةنطةكة و بيســـرتاو طلةييةكة
من َيت

َ
دةل كةســـة ئـــةو دةبَيـــت و

لةطةأل هاوســـةرَيتيمدا لةثةيوةنـــدي
بةقةيراندا من يان نابم تَير هاوبةشةكةم
هةية ديكة مةسةلةي زؤر تَيدةثةِرم،
كة يان دةكات تَيبيني دووةم كة اليةني
دةكات قةبارةي بايةخثَيداني تَيبيني
م

َ
بةال ثَيدةبةخشـــَيت. ِراســـتةقينةي

ثةيوةندي زةبـــري يان ثياكَيشـــاني
ذنَيكي

َ
لةطةل هاوسةرةكةي بةستني

هةقيقةتي دةربارةي ذنة ئةو ديكةدا
تَيكضوونةكة قةبارةي و تَيكضوونةكة
ثياو و ذن لةبةرئةوةي بةئاطادَينَيت،
درك بةشـــوَينةواري ثةيوةندييةكـــي
سةرنجي دةكةن لةكَيشـــكردني ديكة
هَيزي تيذكردنـــي و هاوبةشـــةكةيان
هةية ةيةك

َ
هةل كة بةوةي درككردنيان

و ذن هةندَيك نَيوانياندا، لةثةيوةندي
بانطةشةي بووني ثةيوةندييةكي ثياو
و تـــا بةئاطايـــي وةهمـــي دةكـــةن
بؤالي خؤيان هاوبةشةكةيان سةرنجي
بانطةشةي بةدرؤ هةندَيك ِرابكَيشَين،
دةكةن ثةيوةندييـــة ئـــةو  بوونـــي 
َيـــت هاوكارةكةي

َ
دةل ذن بؤنموونـــة

ثياويش دةكات و كار وةِرسي لةسةر
ذني كـــة دةكات ئـــةوة بانطةشـــةي
خؤشةويســـتي داواي ديكـــة هةيـــة
بؤسةر بيبةر وةك هةندَيك لَيدةكات،
ثةيوةندي

َ
لةطـــةل ة

َ
مامةل برينداري

دةكات هاوسةرَيتي لةدةرةوةي ديكة
بريندارييةكة بخورَيت دةيةوَيت شوَيني
وروذاندن دةيانةوَيت واتة بربذَيتةوة و
ذيانيانةوة تابةخشندةييةكاني بخةنة
واي و بكةن زياتر ذيانيان هاوبةشـــي
بدات ثَي زياتريان لَيبكةن بايةخـــي
ترسي بنووســـَيت و ثَييانةوة و زياتر

لةلةدةستضوونييان. هةبَيت
ساَلي ضل تةمةني عاشقةكاني

وةك يدا
َ
سال لةضل خوشةويســـتي

ديكة تةمةنَيكي هيض خؤشةويســـتي
جياوازة هةية تَيكي

َ
دةسةال هَيزو نيية

هةرزةكاري قؤناغي لةخؤشةويســـتي
طةنجَيتي، سةردةمي خؤشةويستي و
هةيةو تايبةتي ئازارَيكي هَيـــزو تني و
ضونكة ـــة،

َ
قوول خؤشةويســـتييةكي

دةكرَيت ـــدا
َ
لةطةل كارلَيكي ئـــةوةي

هةســـتَيكة نزيكـــةي نيـــو ســـةدة
و لةبةرئةوةي بةســـةريدا تَيثةِريووة

بةهؤي ِروونادات خؤبةخؤ هةســـتَيكة
غةريزي و دةرووني طةشةي نةري

َ
ثال

طةنجَيتيـــدا و لةهـــةرزةكاري وةك 
ئاوَيتةي ةتَيكي

َ
حال كو

َ
بةل ِروودةدات،

بةســـة ئةوةندة بارودؤخة، َيك
َ
كؤمةل

ئةو خؤشةويستيية خاوةنةكةي كة بؤ
دادةنَيت ســـؤزداري وَيستطةي بةدوا
يان ماويةتي لةذياندا كة ماوةيةي لةو

ماوةتةوة. كة بؤي لةوتةمةنةي
ضـــل تةمـــةنـــي عاشـــقةكــاني
خؤشةويســـتيدا ضووني

َ
لةهةل ي

َ
ســـال

داواكارييـــة بـــةهةمـــوو دةذيـــن 
بةوثـــةِري ثؤزةتيظةكـــــانييـــةوة،
دةبةخشن ةوة

َ
لةدل و ســـةخاوةتةوة

وتةي قسةو بةشـــريينرتين و زمانيان
لةماوةي كة دَيتةطؤ خؤشةويســـتي
كؤيان تةمةنياندا ةي

َ
ئةو هةموو ســـال

ثؤزةتيظةكاني ةتة
َ
لةحال كردؤتـــةوة،

بايـــةخ و دةذيـــن  خؤشةويســـتيدا
دةدةن تةندروستييان و بةِرووخسار
دةبن. بةســـؤزتر و طةشـــبني و زياتر
دةردةكةون بضوكرت خؤيان لةتةمةني
بةباشـــي كة خوَين شـــاوي بةهؤي لَيَ
دةسوِرَيتةوة. خوَينياندا بةلوولةكاني
كردووة َين: هةستم

َ
لةذنان دةل زؤرَيك

هاوســـةرةكةمدا لةذيانـــي شـــتَيك 
لةجاران بةســـؤزتربووة ِروويـــداوة،
لـــةِرووي دةردةكةوَيـــت و طةنجـــرت

ِرووخسار و شَيوةوة.
ئةوةيـــة ِراســـتةقينة قةيرانـــي
تةمةنـــي خؤشةويســـتي هةندَيجـــار
دةرئةنجامي هةميشـــة ي

َ
ضـــل ســـال

نةرةي
َ
ثال لةوحـــةوت  نيية نةرَيك

َ
ثال

دةشَيت كو
َ
بةل كردن، باسمان ثَيشرت

خؤشةويســـتي ئةم خؤشةويســـتيية
يان ئةو ثياوة لةذياني ِراستةقينة بَيت
هاوسةرَيتي ثةيوةندي ضونكة ذنة، ئةو
ثياوةدا ئةو يان ذنة ئةو لةذياني ثَيشرت
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و بةِرَيوةضووة تةقليدي بةشَيوةيةكي
ِرؤذطار و ِروويداوة بَي خؤشةويســـتي
تيـــادا خؤشةويســـتي نةيتوانيـــووة
طةشة ةتَيكي

َ
حال هةروةها قَينَيت.

َ
بخول

و هيض نيية خؤي مرؤظ هةية بةدةستي
واي قةدةر بةآلم نيية، تيادا دةستَيكي
هاوبةشة دوو لةو هةريةكة لَيكردووة
طةشة ديكة لةوي جياواز بةِرَيطايةكي
هةن هاوســـةرَيتيش هةندَيك بـــكات،
و بوون دروســـت ة

َ
بةهةل لةبناغـــةدا

ناتوانن بوون و نةثَيكـــةوة نةِرؤذطار
يدا

َ
سال ضل لةتةمةني بكةنةوة، ِراستي

هةموو ئةو بةشـــارةزايي و بةئةقأل و
هةست كةســـة ئةو تةمةن ةي

َ
ســـال

هاتؤتة كة ديكة مرؤظةي ئةو دةكات
تَيبطات لَيي لةتوانايدايـــة ذيانييةوة
كة كةســـةية ئةو و هةســـت دةكات
دا

َ
لةطةل ذياني كارواني ئةم دةيةوَيـــت

ثَيي واية مريبري توَيذةر بكات، تةواو
تةمةن ثةنجاكاني و ضل خؤشةويستي
و طةشـــةية ِراســـتةقينةي قؤناغَيكي
و ثَيطةيشـــتوانةية و كامأل بِريارَيكي
هةموو ثوختةي شارةزايي و داهَينان
تَيثةِريووة. كة تياداية ئةو تةمةنـــةي
واية ثَيي توَيذةرة ذنـــة ئةم هةروةها
متمانةي ِراســـتةقينة خؤشةويستي
ِرَيزطرتني و وطؤِركـــراوي تيادايـــة

َ
ئال

هاتووة لةم كةسةي ئةو بؤ زؤري تَيداية
بكات، هةروةها لةدأل  و

َ
سال تةمةنةدا

عاشقةكاني ئةم دةكات جةخت لةوة
ِرَيزيان و لةنـــةوازش جؤرَيك تةمةنة
ئةو خؤشةويستيية نوَييةيان، بؤ هةية
بةثَيداويســـتييةكانيان درك ضونكـــة
ئةوةي زانيني بةثةرؤشة بؤ و دةكات

دةيانةوَيت. ئةمان
جـــوان كارَيكـــي خؤشةويســـتي
قؤناغةكاني لةهةمـــوو دةطمةنـــة و 
خؤشةويستي قةيراني بةآلم تةمةندا،

لةوةداية تةمةندا ضلةكاني لةقؤناغي
لةم تةمةندان زؤربةي عاشقةكاني كة
ةوة.

َ
مندال و بةخَيـــزان ثةيوةســـتن

لةضوارضَيوةي مةســـةلةكة لَيـــرةدا
تَيدةثةِرَيت ِراستةقينة خؤشةويستي
و ذيـــان  بةقةيرانـــي دةبَيـــت تـــا 
واقيع كاتَيـــك ضارةنووس، شـــةِري
مةحةكي دةخرَيتة لةخؤشةويســـتيدا
خؤي ئةو عاشـــقة بذاردنـــةوة و

َ
هةل

ناو قةيرانَيكي دةبينَيتـــةوة كةوتؤتة
نَيوان كةوتؤتة ضونكة ِراستةقينةوة،
و ذيان يةكةميـــان دوو مةســـةلةوة،
ةكانـــي واتة

َ
مندال و مـــاأل تةمـــةن و

ثةيوةستي بةهةموو تةواو مَيذوويةكي
ؤزييةكانييةوة.

َ
ئال و

دةكات تةماشـــا دووةميشـــيان
بـــةدي دةكات تَيدا ذياني فرســـةتي
دةكةوَيت ثَيشـــي شـــةمةندؤفَيرَيكة
فريـــاي و ســـةرنةكةوَيت ئةطـــةر 
بَيت تةمةن ثايزي دةشَيت نةكةوَيت،
و نةيةت ديكـــة و شـــةمةندؤفَيرَيكي
ثَيشةوة نةيةتةوة ديكة فرســـةتَيكي
هةية ئةوةيان توانـــاي هةندَيك بؤي،
ثَيشوويان تةمةني هةموو سةرتاثاي
ثَييان و بوةشـــَينن 

َ
هةل يـــةك لةبةر 

ذيانيان فرســـةتة نوَييةي ئةو لةسةر
دةِرؤن وتةية ئةو لةسةر و بكةن طري
ديكة شتَيكي هيض ِرؤح ئةي َيت

َ
دةل كة

نامَينَيت. تؤ لةدواي
و زةرةر كةسي ديكة ئةو هةندَيك
كة ئةو لَيكدةداتةوة برينانـــة و زيان
َيت،

َ
بةجَييدَيل نوَيية خؤشةويســـتيية

و و منداأل ذن دةكاتـــةوة بري لـــةوة
هةن َيـــك هاوِرَي

َ
كؤمةل و دوو خَيـــزان

خؤيدا بةِرَيطاي لةبةرئةوة لةذيانيدا،
دةطةِرَيتةوة بةخةمبـــاري بـــؤ دواوة
دةذي بَيبةشدا عاشـــقي و لةقةيراني
خةمةكانييةوة، و ئـــازار بةهةمـــوو

ةوة
َ
فَيل هةندَيك لةِرَيي ديكة هةندَيكي

تا دةكةن دؤخةكةدا
َ

لةطـــةل ملمالنَي
كـــة دةتوانَيت ئاســـتةي دةطاتة ئةو
بكات ذيانةكة لةهـــةردوو ثارَيزطاري
ذن هَيناني لةِرَيـــي يـــان ثَيكـــةوة،
لةهةردوو ثارَيزطاري واتة دووةمـــةوة
دؤســـتَيك و ذنَيك يان دةكات ذنةكةي
دةدات. ق

َ
تةال ديكة ئةوي و ذنَيك يان

بةركةوتنمةوة و وي
َ
تَيكةال بةهؤي

ضل تةمةني عاشـــقةكاني بةكَيشةي
حيسابَيك هيض بَي هةندَيك كة ي

َ
ســـال

ناونيشـــاني لةذَيـــر ثَييـــان باشـــة
ثؤلَين بكرَين هاوســـةرَيتيدا خيانةتي
بةدةست جياوازم كَيشـــةي سةدةها
كة هؤكارو دةرئةنجامي طةيشـــتووة
و دةســـتكةوتوون لَيـــوة جيـــاوازم
نيية، باســـكردنييان بـــواري لَيرةدا
هةن ئةوانة نامانةدا ئـــةو لةنَيو م

َ
بةال

دةترسن كة لةالنةي هاوســـةرَيتييان
ئامؤذطاري داواي تيادايـــة و نامـــةي
كَيشانةو لةو بؤخؤثاراســـتن دةكات
لَيبكةم ضـــؤن واي ثرســـياردةكةن:
ضؤن خؤشةويســـتييةوة؟ نةكةوَيتة

بثارَيزم؟ ةكةم
َ
مال

لةضـــــوارضَيـــوةي ثَيشـــتــــر
ناِراســـتةوخؤ ِرَيطةكاني قسةكانماندا
دةشَيت كة خستةِروو خؤثاراستنمان
كَيشـــانة، ئةو لةِرووداني ببنةِرَيطـــر
دةمةوَيت هةيـــة هةقيقةتَيك  م

َ
بـــةال

ئةوةية ئةويش لَيبكةمـــةوة جةختي
ئامادةباشـــي ذن ي

َ
دل يان ثياو ـــي

َ
دل

دةرطاكـــةي بؤكردنـــةوةي نابَيـــت 
هةركةســـَيك هاتنـــةذوورةوةي بـــؤ 
ثةيوةنديية لـــةو لةبناغـــةدا ئةطةر 
بابةتـــي هةندَيـــك هاوســـةرَيتييةدا
بةدةرطاكةوة

َ
ثال كة نةبَيت ناجَيطري

ئةطةر تةنانـــةت بؤكردنـــةوة بنَيت 
تَيبكات، بضووكيشـــي دةالقةيةكـــي
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بؤكردنةوةي ئامادةباشـــي ئةوكاتـــة
ئةم ِروودةدات. بةتةواوةتي دةرطاكة
مدانةوة

َ
وةال دةبَيتة  ئامادةباشـــيية 

يان ثَيشـــةوة دَيتة كاتَيك فرســـةت
دةبَيت لةتوانايـــدا و كةســـَيك دَيـــت
بكات دةرطا بضوكـــةي ئةو دةالقـــة
ثشت، لةســـةر كراوةي بةدةرطايةكي
و كار لةسةر و لةشةقام ِرؤذانة ذياني
ِرووبةِرووي ِرةسمييةكان لةفةرمانطة
كمـــان

َ
خةل طـــةورةي ذمارةيةكـــي

لةو لةهةندَيك دةشـــَيت دةكاتـــةوة،
لةدةستضووة ِرةطةزة ئةو كةســـانةدا
ثـــَي تَيربوونمـــان بدؤزينـــةوة كـــة
توانـــاي هةندَيكيشـــيان ببةخشـــن.
بخةنة ســـةر ثةنجة ئةوةيـــان هةية
ثَيداويستيية لةو و  باشييةكة ئامادة
كةســـة ثَيويســـتي ئةو كة نةوة

َ
بكؤل

بةو ثـــاأل ضـــؤن بزانـــن ثَييةتـــي و
دةرطاكة ئةوةي دةنَين بؤ دةالقةيةوة
ي

َ
دل ناو بضنة و بكرَيتةوة بةتةواوةتي

و ئةو خؤشةويستيية ئةو كةســـةوة
قاندني

َ
خول ببَيتةهـــؤي هاتـــووةش

ئةو هاوســـةرَيتيدا، لةذياني قةيـــران
هةر بَيت هةرضؤنَيك خؤشةويســـتيية
بةقةيران هاوســـةرَيتي بؤ ثةيوةندي
كةســـَيكة بكةرةكة مادام دادةنرَيت

كردووة. هاوسةرَيتي
و ِرةخنة تريي هاويشتني هسرتياو
كة ئةو اليةنةي بؤ ســـةر هَيرش بردن
سَييةم بؤ اليةني هاتؤتة ناوةوة واتة
لةو لةطـــةأل يةكَيك كـــة ثةيوةنـــدي
هةروةها بةســـتووة دوو هاوبةشةكة
و مةســـةلةية ئـــةم وبوونـــةوةي

َ
بال

كةسوكار ئةو كةسة لةنَيو ئابِروضووني
هةندَيك بؤ بـــردن ثةنا يان و هـــاوِرَي
جادوو سيحرو خورافيات وةك ِرَيطةي
ناطؤِرن لةمةســـةلةكة هيض هيضيـــان
بؤ نني دروســـت ِرَيطةي و هيضيـــان

وَيستةكة.
َ
هةل ضارةسةركردني

من دةربارةي و شارةزايي ئةزموون

وايلَيكردووم طريوطرفتانة جـــؤرة ئةم
ئةوةية ئةويش بةدةرئةنجامَيك بطةم
ثةيوةندييةكي لةبابةتي بـــاس كاتَيك
سةرباري ثةيوةندي هاوسةرَيتي ديكة
ئةو ذنةكةي من ئةطةر َين

َ
دةكرَيت دةل

ثةيوةندي ِراستةوخؤ بكرداية كارةي
ثَيدةهَينا، كؤتايي دا

َ
لةطةل هاوسةرَيتيم

خؤيان ئةطـــةر بـــةآلم ئـــةو ثياوانة
لةدةرةوةي ثةيوةنديية ئةو بةِراستي
ثةيوةندي ئةوا ببةستن هاوســـةرَيتي
لةبةرئـــةوة ناثضـــِرن، هاوســـةرَيتي
شتَيك هيض مةســـةلةيةدا لةم ثَيمواية
نيية، ِراستة باشرت طفتوطؤ و لةئةقأل
ثَيويستة م

َ
بةال توِرة ببني، ثَيويســـتة

تووشـــمان ئةو شـــؤكةي توِرةبووني
ئةو لةدواي نةكَيشَيت. درَيذة دةبَيت
ذيرانة دانشـــتنَيكي ثَيويستة شؤكة
ئاشكراكردني و نوَيكردنةوة بؤ هةبَيت
خاآلنةي ئـــةو يان ئـــةو شـــوَينانةي
و تَيرنةبووني ـــة

َ
هةل و لةكاركةوتـــن

داثؤشيني شـــاراواتةوة، لةِرَيي تيادا
طفتوطؤوة ثَيويستة و ئةقأل و كَيشةكة
بؤ كةســـة ئةو ـــي طةِرانـــةوةي

َ
هةول

خؤشـــمان دةوَيت كة بدةين ذيانمان
بةِراســـتي ئةطةر ئةمـــة لةبارَيكـــدا
بوَيت، نابَيت هيـــض ذنَيك خؤشـــمان
باوةِرةدابَيت لـــةو ثياوَيكيـــش يان 
ثةيوةندي ِرؤذَيكدا شـــةوو لةماوةي
بؤ ذيانيـــدا لةطـــةأل هاوبةشـــةكةي
ضونكة بطةِرَيتةوة، سروشـــتي دؤخي
ةكاني

َ
وةك طؤِريني كةنال مةســـةلةكة

نيية كؤنرتؤأل ِريمـــؤت و تةلةفزيـــؤن
بنَيت بةذمارةيةكدا ثةنجة بةئاســـاني
هةست مةســـةلةكة كو

َ
بةل و بطؤِرَيت،

بةبَيبةش بوون هةستكردنة سؤز و و
بةماوةيةكي ثَيويســـتي كةسة و ئةو
زيرةكانـــة ِرَيطايةكـــي و زةمةنـــي 
هةروةها ئةو بَيتـــةوة. تا ضاك هةية
بووة شؤك تووشـــي هاوبةشةش كة
بةماوةيةكي ثَيويســـتي ديســـانةوة

بةو هةســـتكردن تا هةيـــة زةمةني 
ناو بِرواتة لَييكـــراوة غـــةدرةي كـــة
خاوةني يان ِرابردووةوة طؤشةيةكي
بنَيت بةوةدا دان بَيت ئازايةتيية ئةو
كةوتؤتة بةِراستي كة هاوبةشـــةكةي
دوو كاتانةدا لةم خؤشةويســـتييةوة،
يان دةبَيت لةبةردةمماندا بذاردن

َ
هةل

بَي يان نيوةيـــدا بذين دةبَيت لةطةأل
بذين. ئةو

ثَيويست و طرنط َيكي
َ
خال هةروةها

دةكةن فةرامؤشـــي زؤرَيك كة هةيـــة
زؤرَيك ئاينية، ِرؤحي فاكتةري ئةويش
بوونةوةي

َ
قول دةكةن كة لةيـــاد ئةوة

قاندني
َ
بةخول كةفيلة ئاييني ِرؤحانـــي

بتوانَيت دةكات لةمرؤظ وا كة غانَيك
َ
قةل

بطرَيت طريوطرفتة ئةو ِرَيطة لةِرووداني
فريادِرةســـة ئةم بيوةســـتَينَيت، و 
ســـةرةكي بةضارةســـةرَيكي ِرؤحيية
كةمةوة بةاليةنـــي يـــان دادةنرَيـــت
دادةنرَيت يارمةتيدةر بةضارةسةرَيكي
خؤشةويســـتييةي ئـــةو لةقةيرانـــي
زؤرَيك ِروودةدات. تةمةنـــدا كة لـــةم
ضونكة ِرؤحي نةخَير، َيـــن

َ
دةل لةذنان

زؤرَيكيشـــيان بةهَيزة، بةئايني تَيـــر
ســـاكار خؤيان تَيوةطالنَيكي لةدواي
و ئةقـــأل ِرزطـــار دةكـــةن، ضونكـــة
زؤرَيكيش بةندة، بةئايينةوة ئريادةي
لةطةأل دةكةن  هاوار بةهَيمني لةذنان 
بةثةيوةندييةكي كة هاوبةشيذيانياندا
ضونكة تَيوةطـــالوة، ســـؤزدارييةوة
ثَيوة ي

َ
ثال ئاينَيك يـــان

َ
و ئةقل ِرةفتار

و داثؤشـــني بانطةشـــةي كة دةنَيت
كردن سوكةوت

َ
هةل بةباشي و هَيمني

دةكات.

سةرضاوة
َّـ اآلربعني، منشورات الحب الدريع، فوزية د.

ط1 2008   الجمل
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زؤرن  لةذيانماندا  طةنةويســـتةكان 
َ
بةل

كـــة ئَيمـــة بةدةطمـــةن لةســـةريان 
دةوةستني و ثرســـيار لةماهيةتييان 
دةكةيـــن، ِرووناكيـــش يةكَيكـــة لةو 
طةنةويستانةي كة ئَيمة سوودَيكي 

َ
بةل

بثرسني  بَيئةوةي  لَي دةبينني،  زؤري 
ِرووناكي ضيية؟ 

ئيســـحاق نيوتـــن 1727-1642زاناي 
ئينطليزي  بةناوبانطـــي  ماتماتيكـــي 
مـــي ئـــةو ثرســـيارة 

َ
يـــدا وةال

َ
هةول

ي 1666دا يةكةم 
َ
بداتـــةوة و لةســـال

تاقيكردنةوةي زانســـتي بـــؤ زانيني 
ماهيــــتةتـــي ِرووناكـــي ئةنجامـــدا. 
تاقيكردنةوةكـــةش زؤر بةســـادةيي 
بريتي بـــوو لةتَيثةِركردني طورزةيةك 
ئاوَيزةيةكي  بةنـــاو  لةتيشـــكي خؤر 

ئةو  نيوتن سةريسوِرما  شوشـــةييدا، 
تيشكةي كة لةئاوَيزةكةدا دةردةضوو 
بوو 

َ
وواال

َ
ئال ِرةنطَيكـــي  ة 

َ
كؤمةل تةنيا 

ي و زةردو سةوز 
َ
كة ســـوورو ثرتةقال

و شني و نيللي و وةنةوشةيي بوون و 
بةهةمان ئةو ِريزكردنة.

تاقيكردنةوةيةشـــدا  لـــةو  ئـــةوةي 
ِرةنطي  كـــة  ئةوةية  دةردةكةوَيـــت 
ة ِرةنطَيك 

َ
ســـثي لةِراســـتيدا لةكؤمةل

ثَيكهاتووة كة ئةو ناوي نا ِرةنطةكاني 
هةرضةنـــدة   spectrum شـــةبةنط 
دةرةنجامةكـــةي  تاقيكردنةوةكـــةو 
مدانةوةي ئةو ثرسيارة 

َ
هةرطيز بؤ وةال

بةس نةبوون كة دةثرســـَيت ِرووناكي 
ضيية؟ 

بؤيـــة نيوتـــن وا طريمانـــةي كـــرد 

ورد  زؤر  لةطـــةردي  ِرووناكـــي  كـــة 
راســـت  َيكـــي 

َ
بةهَيل و  ثَيكهاتبَيـــت 

ي1675دا كريستيان 
َ
دةِروات، لةســـال

فيزيايي  زاناي   1629-1693 هيطنـــز 
نوَيي  شـــيكردنةوةيةكي  ةنـــدي 

َ
هؤل

لةبارةي ِرووناكي ثَيشكةشكردو وتي: 
ِرووناكي لةضةند شةثؤلَيك ثَيكهاتووة 
ِرووناكـــي درَيـــذي  و شـــةثؤلةكاني 
طةي ئةوةي 

َ
جياجيايان هةيـــة، بةبةل

كاتَيك بةئاوَيزةيةكي شوشةييدا تَيثةِر 
رِةنطَيكي  ـــة 

َ
كؤمةل دةبنـــة  دةكرَين 

جياواز هـــةروةك لةتاقيكردنةوةكةي 
نيوتندا دةركةوت.

م ئةو طريمانة ئةوة شـــيناكاتةوة 
َ
بةال

ِراســـت  َيكي 
َ
لةبةرضي ِرووناكي بةهَيل

لةخـــؤرةوة تا زةوي بةناو بؤشـــايدا 

ماهييةتي ِرووناكي ضيية؟
د.عةبدولِرةحمان عةبدوللةتيف
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شةثؤلةكان هةرضةندة ودةبَيتةوة،
َ
بال

بةهؤيةوة تا بةناوةندَيكة ثَيويستيان
ةكاني

َ
هةول جؤرة بةم بطوَيزرَينـــةوة،

هةر بةطريمانة شيكردنةوةي ِرووناكي
تؤماس ي1801كاتَيك 

َ
تاســـال مايةوة

فيزيايي 1829-1773زانـــاي يؤنـــط
سادةي تاقيكردنةوةيةكي ئينطليزي
بةتَيثةِركرنـــي ئةويـــش ئةنجامـــدا
بةناو ِرووناكي تةســـكي تيشـــكَيكي
مةودايةكـــي كـــة  بةربةســـتدا دوو 
لةهةريةك بـــوو، لةنَيواندا  كةميـــان
بضووك كونَيكـــي لةوبةربةســـتانةش
ِرووناكييةكة ئـــةوةي بـــؤ هةبـــوو. 
بطاتة شاشةي لةكونة بضووكةكانةوة
تاقيكردنة لةو ثشت بةربةســـتةكان،
بةركةوتوةكةي تيشـــكة سادةيةشدا
ِروون ســـثيةكي  جارَيكيان  شاشةكة
بةمجؤرة ،

َ
لَيل كزو ديكة جارَيكي بوو

دةبـــؤوة، ئةمةش دووبارة بةنـــؤرة
ِرووناكي ئةطةر تةنيا ِروونادات هةرطيز
نةطوَيزرَيتةوة. شـــةثؤلدا  لةشَيوةي
ةتـــةدا

َ
حال لـــةم شـــيكردنةوةكةش

شـــةثؤالنةي ئةو بوو بةم شـــَيوةية
ثشـــتي يةكة وةك كـــة درَيذيةكةيان
دروستبووني دةبنةهؤي و يةكرتدةطرن
كة ئةوةي وةك تةواو ِروون، تيشكَيكي
ديكة َيكي

َ
بةشةثؤل دةريا َيكي

َ
شةثؤل

بةتينرت دةبن بةيةكطرتنيان و دةطات
شـــةثؤلي يةك شـــةثؤلةكة و هةردوو
درَيذي ئةطةر م

َ
بةال دةهَينن، بةهَيز ثَيك

جياواز تيشكي ِرووناكي شةثؤلةكاني
ثَيضةوانةي هةندَيكيان كة بةوةي بن،
ئةطةري بن، ئةوة دةبَيتة ديكة ئةواني
تةواو الواز، كزو تيشكَيكي دةركةوتني
دةريا شـــةثؤلَيكي وةك ئـــةوةي كة
كةنارةكان طةِراوةي َيكي

َ
بةر شـــةثؤل

ديكةيان ئةوي يةكَيكيـــان و بكةوَيت
دةكات! الواز

ئينطليزي زاناي يؤنط تؤماس بةمةش

َي
َ
بةل كـــة بســـةِّـَينَيت تواني ئةوة

َيكي
َ
هَيل شةثؤلي لةشَيوةي  ِرووناكي

هةروةهـــا ودةبَيتـــةوة،
َ
بال ِراســـتدا

يؤنط توانـــي درَيذيةكاني شـــةثؤلي
كة دةركةوت بؤي بثَيوَيت و ِرووناكي
750 نانؤمةتر لةنَيـــوان درَيذيةكـــةي

390 نانؤمةتر  تا ســـوور بؤ تيشكي
داية، وةنةوشـــةيي، تيشـــكي بـــؤ 

nanometer يةكةيةكة  نانؤمةتريـــش
كورتةكان هةرة درَيذييـــة بؤ ثَيواني
لةهـــةزار بـــةش يةك كـــة دةكاتـــة
بةكورت و مليـــؤن بةشـــي مةترَيـــك

 nm يا نم ثيتي بةهـــةردوو كراوةيي
وشةي ضؤن هةروةك دةنووســـرَيت،
كورتكراوةتةوة، م ثيتـــي مةتر بـــؤ
ِرووناكيـــش شـــةثؤلةكاني درَيـــذي 
درَيذيي كورتيي  ناطؤِرَيت، وةستاوةو 
بؤئةوةي هؤكارَيكة شـــةثؤلةكانيش
راســـتدا َيكـــي

َ
بةهَيل كـــة ِرووناكـــي

ِرووناكي شـــةثؤلي هةروةها بِروات،
  transverse waveثان بةشةثؤلَيكي
بةرةو كة كاتَيـــك ضونكة ناســـراوة،
بـــةطؤشـــةيةكي دةِروات ثَيشـــةوة
ضـــةث راســـت و وةســـتاو بـــؤ الي
مايكل ي1845دا

َ
لةســـال الردةبَيتةوة،

كيمياناس فاراداي1867-1791زاناي
دةركةوت بؤي ئينطليزي فيزياناسي و
لةبواري بةشـــَيكة كـــةوا ِرووناكـــي
كارةبايـــي واتـــة كارؤموطناتيســـي
دةكرَيت ببينرَيت، موطناتيســـي، كة

 spectrum موطناتيســـيش بـــواري
لــةشـــةثؤلةكان   electromagnatic
ثَيكهاتووة، درَيذترينيان شةثؤلةكاني
طاماية تيشكي كورترتينيان و ِراديؤية
دةكةوَيتة ِرووناكيش و شـــةثؤلةكاني

نَيوانيانةوة.
ينةوةكاني

َ
لَيكؤل تاقيكردنةوةو ثاشان

1831- ماكســـويل كالرك  جَيمـــس
ســـكوتلةندي فيزيايي  1897زانـــاي

سةِّـاند دةرنجامانةيان ئةو راســـتي
ثَيي فـــاراداي مايـــكل كـــة ثَيشـــرت
كة ِرووناكي بةشَيكة طةيشتبوو بةوةي
كارؤموطناتيســـي، لةتيشـــكةكاني
كة زؤري هةية خَيراييةكـــي ِرووناكي
كم/ضركة،  300000 نزيكةي دةطاتة
ؤثَيك

َ
ئةوةيـــة كاتَيك طل هؤي ئةمةش

دةكوذَينينةوة داخراودا لةشـــوَينَيكي
بةســـةر

َ
بـــال تاريكـــي يةكســـةر 

ثَيضةوانةكةشي دةطرَيت، شوَينةكةدا
ةتة

َ
لةخةســـل يةكَيك هـــةر ِراســـتة،

ِرووناكيـــش سةرســـوِرهَينةرةكاني
نةطؤِرة. خَيراييةكـــةي  كـــة ئةوةية 
ئـــةو نـــةوةي

َ
لةجوال بةضاوثؤشـــني

بؤنموونة دةكات، سةيري كة كةسةي
بةئؤتؤمبيلةكـــةت بةشـــةو ئةطـــةر 
لةِرَيطـــادا ئؤتؤمبيلَيك و ســـوِرايتةوة
ثَيويســـتة ئةوة هـــات بةرامبـــةرت
ِرووناكـــي ئؤتؤمبيلةكـــةي خَيرايـــي
ئؤتؤمبَيلي خَيرايي كـــؤي بةرامبةرت
م

َ
بةال بَيت، ديكة ئؤتؤمبيلةكةي تـــؤو

خَيرايي كـــو
َ
بةل وانيية،  لةِراســـتيدا

خَيرايي ســـةرباري  نةطؤِرة ِرووناكي
ئؤتؤمبَيلةكةي تـــؤو ئؤتؤمبَيلةكةي

بةرامبةرت.
ةت 

َ
خةســـل ئةو لةدؤزينةوةي  بةدةر

ِرووناكيش، زؤرانةي تايبةتمةنديية و
نةناسراوةو هَيشتا خؤي ِرووناكي م

َ
بةال

ضيية ِرووناكي سةرةكيةكةي ثرسيارة
تا ئةوكاتةي مايةوة، م

َ
وةال بةبَي هةر

ِرووناكي تيشـــكي ئةطةر كرا تَيبيني
ِرووي ئةوة كانزايةك ســـةر بكةوَيتة
كانزاكة طـــةرم دةكات، ســـةرةوةي
لةبةرئةوةي وزةيـــة، ِرووناكي واتـــة
بـــؤ ِرووناكـــي وزةي طواســـتنةوةي
كانزاكة، طةرمكردني هؤي بووة كانزا
ماتماتيك زاناي تَيبينيية ئةو خاوةني
ئةلبَيرت بةناوبانـــط فيزياناســـي و 
هةر 1955-1879كة بوو ئانيشـــتاين
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بنةِرةتييةكةي ثرسيارة مي
َ
وةال ئةو

سةِّـاندي و ِرووناكي ضيية؟ دايةوة،
وزةية و يةكةيةكي ضةند كة ِرووناكي
فؤتؤنةكان كة ناو نا ئةو يةكانةشـــي
و ئةليكرتؤن وةك فؤتؤنـــة تاكةكةي
لَيكدانةوة و بةهؤي ئةو ئةليكرتؤنةكان
ي

َ
نؤبل تي

َ
خةال ئةنيشـــتاين طرنطةش

ئةوةي بينـــرا، ِرةوا ثـــَي لةفيزيـــا
بَيت سةير ئانيشتايندا لةتَيبينييةكةي
ماهيةتي دؤزينةوةي هـــؤي كة بووة
نيوتن لةتَيبينيةكةي تـــةواو ِرووناكي
دةضَيت كةبووةهؤيدؤزينةوةي هَيزي
مليؤنان ضونكة زةوي، كَيشـــكردني
نيوتن لةتَيبينيةكةي بةر ثَيشرت سَيو
تاكة م ئةو

َ
بةال زةوي، سةر كةوتبوونة

نةوةي
َ
جوال نهَيني تَيبيني بووة كةس

كردبَيت، خوارةوة الي سَيوةكةي بؤ
زةوي، بؤ سةر ســـَيوةكة لةدار واتة
شـــتيش لةبارةي طةرمكردني هةمان
دةوترَيت، كانـــزاكان بـــؤ ِرووناكـــي
وتران، لةثَيشةوة كة ئةوانةي لةطشت
خـــوارةوة بةمشـــَيوةيةي دةكرَيت
ِرووناكي ِرووناكي بكرَيت: ثَيناســـةي
بةدرَيذي لـــةوزة ضةنـــد يةكةيةكـــة
و ي ِراســـت

َ
بةهَيل كورت و شـــةثؤلي

كة ودةبنةوة
َ
بال نةطؤِر بةخَيراييةكي

300000كم/ضركة نزيكـــةي دةطاتة
يان299,792,458مةتر/ضركةيةكـــدا
186,282,397ميل/ دةكاتـــة يـــان 
بينراوي بةشي هةروةها ضركةيةكدا،

كارؤموطناتيسية. بواري

عوسمان تاهري ئةندازيار وةرطَيِراني:
لةوةزارةتي كارةبا سةرؤكي ئةندازياران

سةرضاوة
 612 ثاشكؤي العربي العلمي ذمارة

تةمموزي2009 

  

توِرةدةبَيت بةدووكةَل هةنط
لةئاطاداركردنةوة دةنوَينَيت جؤرَيك دةكات بةمةترســـي هةســـت كاتَيك هةنط
زؤر بةهَيزةو كاتَيك كةبؤنةكةيان تايبةتييةوة كيميايي لةِرَيـــي ِرذاندنى ماددةى
ئةويش ئاطاداركردنةوةية و زةنطى ئةو دةزانَيت دةكات بؤنة ئةو هةنطَيكي ديكة
دةكةونة هةنطةكان هةموو بةمشـــَيوةية و دةِرذَيت هؤرمؤنى دةردراوى هةمان
بردن هَيرش بؤ دةبن ئامادة و مةترســـييةك ئاطاداربوونةوة لةِروودانى ةتى

َ
حال

م
َ
بةال لةشوَينةكةيان، بَبتةوة كةنزيك نامؤ بوونةوةرَيكى يان غةوارة هةر بؤسةر

هةنطةكان و بةرطريية لةبةردةم ثشت بةستن بةم ميكانيزمى طر دةبَيتةِرَيَ
َ

دوكةل
ئةو ئاطادارببنةوة لةِروودانى و بطـــرن دةردراوة هؤِرمؤنة ئةو ناتوانن ِرةوطةى
مدانةوةى

َ
وةال

َ
ضونكة دووكةل دةبَيتةوة، ِرووبةِرووى كوِرةكةيان مةترســـييةى

واية ثَييان هةن بؤضوون هةندَيك و كةمدةكاتةوة لةهةستةوةرةكانيدا كارةبايي
ئةو كارمةندة م

َ
بةال هةبَيت، كاريطةرى هةمان  دةَشـــت

َ
طول هةندَيك تيذى بؤنى

يان بةالوة
َ
دووكةل تائَيســـتا بةخَيودةكةن هةنط هةنطةوةرانـــةى يان شـــارةزا

شارةزاترن و هةية ئةزموونيان كة ئةوان بَيت لةوةوة ئةمة دةشـــَيت باشـــرتةو
كةمة. تَيضوونى كةبِري بَيت لةبةرئةوة يان

لةماوةى و هةنط كاتيية هةستةوةرةكانى  بؤســـةر
َ

دووكةل كاريطةى
َ

بةهةرحال
بؤ مدانةوة

َ
وةال بـــؤ تواناى هةســـتةوةرةكانى هةنـــط دةقيقة دة بؤ بيســـت

دةطةِرَيتةوة.
بيســـت نزيكةى ثةردةيةكانةء باأل بةئؤردةري ســـةر مَيرويةكة هةنط هةروةها
جطة بوتةوةء و

َ
بـــال جيهاندا كشـــورةكانى لةســـةرجةم هةيةء هـــةزار جؤرى

دةذين بةكؤمةأل جؤرة ناسراوةكانى هةرضةندة زؤرترين باشوور، لةجةمسةرى
هةية، جياوازى ةتى

َ
خةسل رةفتارء دةذيء بةتةنها كة هةية زؤرجؤريشيان بةآلم

بةرهةمَيكى كة ئةوروثيية هةنطـــى هةنطةوةران لةالى هةنط جؤرى باشـــرتين
هةية. هةنطوينى باشى
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كةسانَيك هةن كة هةميشة ضاالكن 
و زؤر بةكةمـــي نةخؤشـــي بـــةرةو 
ِروويان دةبَيتةوة، ئايا ئةو فاكتةرانة 
ضني كة وايان لَيدةكات كة هةميشـــة 
تةندروستييان باش بَيت و جياواز بن 
لةكةســـانَيكي ديكة؟ نهَيني ئةم بارة 
طرنط  ي 

َ
خال َيـــك 

َ
كؤمةل بؤ  ثؤزةتيظة 
دةطةِرَيتةوة وةك:

ِراهَينان و ضاالككردني لةشي مرؤظ 
ِراهَيناني لةش بؤ ضاالككردنةوةي 

ســـووِري خوَيـــن زؤر طرنطة، ئةويش 
بةئةنجامـــدانـــي وةرزش دةبـَيـــت، 
ضاالككردنـــةوةي ســـوِري خــوَيـــن 
ِرَيطةيةكـــة بـــؤ هةذاندنـــي زؤرتـــر 
دروســـتبووني خِرؤكة سثييةكان، كة 
بةهؤيانةوة هةر تةنَيكي نامؤ بةلةشي 
مرؤظ لةناودةبرَيت، ضونكة طرنطرتين 
كاري خِرؤكـــة ســـثييةكان بةرطريية 
دذي نةخؤشـــي جؤراوجـــؤر ئةويش 
تةنة  لةناوبردني  بةبةرةنطاربوونةوةو 

بَيطانةكان لةلةشدا.
طرنطيــدان بةخاوَيــن ِراطرتنــي دةم و 

ددانةكان 
بةنؤشـــداري دةم  واتة طرنطيدان 
و ددان لةِرَيـــي شـــتني بةردةوامـــي 
زانســـتييانة،  بةِرَيطةيةكي  ددانةكان 
بةتايبةتي دواي هةموو ذةمة خؤراكَيك 
و ثَيش نوستني شةوان و بةكارهَيناني 
تَيـــوةردةري دةم بةتايبةتي بةئاو و 
خوَييةكي ِروون واتة خةســـت نةبَيت 

نهَينيةكاني كةساني بةردةوام تةندروست  
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دةكاتةوة ثاكذ طةروو و دةم كة نـــاو
دةركةوتووة ميكرؤبةكان، لةزؤربةي
لةنةخؤشـــيية دةخاتةوة دوور مرؤظ
وةك هةآلمـــةت ِرؤذانـــة وةكانـــي

َ
بال

ثرت كةســـانة ئةو بةرطريي هَيزي واتة
ديكةي طرنطي ســـوودَيكي دةبَيـــت.
ثَيويست بةثَيي و بةردةوام ضةكردني

َ
فل

و ئاو تَيـــوةردةري و بةكارهَينانـــي
نةخؤشـــييةكاني ئةوةية ِروون خوَيي
ضونكة لَيدةكرَيـــت، ثـــووك ِرَيطـــري
دةريخســـتووة توَيذينةوة ضةنديـــن
هةية طرنـــط ثةيوةندييةكـــي كـــة 
نةخؤشي ِرووبةِرووبوونةوةي لةنَيوان
و ثووك هةوي شـــةكرةو وةك طرنط

ددانةكان. دةوروبةري
سَيو  خواردني

دذة  ســـَيو ماددةي  لةبةرئةوةي
تياداية سروشتي بةشَيوةي ئؤكساني
هةروةها ،Quercetin َين

َ
دةل ثَيي كة

كاهوودا سةوزو ضاي سوورو لةسَيوي
بؤ طرنطة هؤكارَيكـــي ئةمـــة هةية، 
مرؤظ لةشي بةرطري بةرزكردنةوةي
دةرووني كَيشةي دووضاري ِرؤذانة كة
جؤراوجؤري ةمـــةي

َ
ضةل و و تةنـــط

دةبَيتةوة. ِرؤذانة ذياني
ترس و لةدوودَلي دووركةوتنةوة

كةوتن لةنةخؤش
نةخؤش لةوةي ترس و ةِراوكَي

َ
دل

بؤكةمبوونةوةي هـــؤكارة بكةويـــن
شايةني مرؤظ، لةشي بةرطري هَيزي
ةِراوكَيية

َ
دل و ترس جؤرة ئةو باســـة

هؤرمؤنـــي دةردانـــي دةبَيتةهـــؤي
بةِرَيذةيةكي ئيثنةفرين و

َ
كؤرتيـــزؤل

بةطشـــتي دةبَيتةهؤي ئةمةش بةرز،
شـــانةكاني بةرطري هَيزي دابةزينـــي

مرؤظ. لةشي
مـــرؤظ بةبةردةوامـــي كةواتـــة 
فشـــارو كاريطةريي لةذَيـــر ئةطـــةر 

مةترســـيي بريكردنةوةي و طومـــان
دَير

َ
هةل بةرةو ئةوا بَيت نةخؤشكةوتندا

لةنةخؤشـــيية ترس ئةو و دةضَيـــت
نزيكرت كةســـةكة و تـــرس لةمردنـــة

لةمردن. دةكاتةوة
لةظيتامني زؤر ِرَيذةيةكي خواردني

كةمـــي طشـــتي بةشـــَيوةيةكي 
وة،

َ
بال مرؤظـــدا D لةلةشـــي ظيتامني

ثَيويســـتييةكي لةئَيمة هةريةكَيـــك
 D ظيتامـــني بةوةرطرتنـــي زؤري 
بةشـــَيوةيةكي و بةبةردةوامي هةية
هةية خؤراكةكاندا لةنَيـــو سروشـــتي
و شري. هَيلكة و سةِّـون ماسي وةك:
دةريانخســـتووة ينةوة

َ
لَيكؤل ضةندين

دةرمان هةندَيـــك بةكارهَيناني كـــة 
ِرَيذةي كةمبوونـــةوةي دةبَيتةهـــؤي

ئةو  وةك مرؤظدا D لةلةشـــي ظيتامني
نةخؤشـــييةكاني بؤ كة دةرمانانةي

 Acid بةكاردةهَينرَيـــن وةك طـــةدة
مزرةمةنييةكاني هةروةها ،blockers
هتـــد ...

َ
ثرتةقـــال ليمـــؤ،  وةك: 

ظيتامني بؤ باشـــن ســـةرضاوةيةكي
ِرَيطرة وادةزانـــن C، وةك هةندَيـــك
هةآلمةت بةنةخؤشي لةتووشـــبوون
ئةمـــة  ،C ظيتامـــني وةرطرتنـــي
م

َ
بـــةال ةيـــة،

َ
هةل بريكردنةوةيةكـــي

وةرطرتني سةِّـَينراوة و ِراست ئةوةي
ســـةوزةوة  ميوةو C لةِرَيي ظيتامني
دذي دةكات ثرت لةش بةرطري هَيـــزي

بةطشتي. نةخؤشي
لةشدا بةسةر بريكردنةوةت زاَلكردني

بريكردنةوةت شـــَيوازي طرنطـــة
بةشَيوةيةكبريبكةيتةوة واتة بطؤِرَيت،
 ببيت بةســـةر

َ
كة توانـــات هةية زال

ِرووبةِرووت هةر نةخؤشـــييةكدا كـــة
مَيشكت بدةيت

َ
هةول واتة دةبَيتةوة،

لةشـــتدا، بؤنموونة بةسةر بكةيت
َ
زال

نةخؤشكةوتن بؤ نيية كاتم َي:
َ
بل خؤت

كارةكانم و نامةوَيتنةخؤشبكةوم يان
بريكردنةوةيـــةك هـــةر دوا بكـــةون.
بةندة بةمَيشـــكماندا دَيت كة ِرؤذانة
كيميايي زيندة كارلَيكي بةزنجريةيةك
جؤري يان شـــَيوازي لةجةســـتةدا و
ســـةر كاردةكةنة بريكردنةوةكانمان

ِروودانييان.
كـــة ســـةِّـَينـــــراوة ئـــةوةي 
واتة بـــاش و بريكردنـــةوةي بةجـــَي
يان ئةرَي و بريكردنةوةي طةشـــبيني
بةرزبوونةوةي دةبَيتةهؤي ثؤزةتيظ
كة لةلةشماندا نرتيك ترشـــي ِرَيذةي
ماددة هاوســـةنط كردنـــي يارمةتي
دةدات، دةمارييـــةكان طةيةنـــةرة
زيادكردني بـــؤ هؤكارَيكة ئةمـــةش
لةِرَيـــي ضاالككردني لـــةش بةرطري

خوَينةوة. سوِري
هةميشـــة باشـــرتواية كةواتـــة
ِرؤذانةمان، ذياني بِروانينة ثؤزةتيظانة
خؤش

َ
دل كة هةميشة ئةو كةســـانةي

و هَيمن لةهةمانكاتـــدا و طةشـــبينن
وةك كردةوةياندا، لةكارو لةسةرخؤن
كةمرت مرؤظانة جؤرة ئةو دةركةوتووة
دةبن، مةت

َ
نةخؤشي و هةال دووضاري

نيشـــانةكاني تووشـــبوون َيان ئةطةر
زال زووتر سوكرتةو نةخؤشييةكةيان

نةخؤشييةكةدا. بةسةر دةبن
زيادبكة  كؤمةَاليةتيت ثةيوةندي

ئةنجامدراوةو ينةوة
َ
لَيكؤل ضةندين

كةســـانةي ئةو كة ســـةِّـاندوويانة
بةهَيزيان يةتـــي

َ
كؤمةال ثةيوةنديـــي

هةيـــة كةمـــرت دووضاري نةخؤشـــي
دةبن مةت

َ
هةال وةك و

َ
بال جؤراوجؤري

طؤشةطرين كة كةســـانةي ئةو لةضاو
الوازة. يةتييان

َ
كؤمةال ثةيوةندي واتة

كاريطةريي باري بةهـــؤي ئةوةش
لةشـــي بةرطري لةســـةر  دةروونيية
هةروةهـــا نةخؤشـــي، مـــرؤظ دذي
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ئةو دةريانخســـتوة توَيذينـــةوةكان
ثةيوةندي واتة كراوةترن كة كةسانةي
تووشـــي كةمرت بةهَيزة يةتيان

َ
كؤمةال

و كؤئةندامي سوِري خوَين
َ

نةخؤشي دل
طؤشةطريدا. كةساني لةضاو دةبن
بةردةوام بةشَيوةيةكي شتن دةست

بةبةردةوامـــي شـــتن دةســـت 
دذى ستي

َ
طرنطة بؤ بةرهةل هؤكارَيكي

مرؤظ، بةلةشي بَيطانةكان نامؤو تةنة
كةس زؤر كراوة تَيبني ئـــةوةي بةآلم

دةخةن. ثشتطوَي طرنطة ة
َ
خال ئةو

بـــةردةوام زؤر دةســـت شـــتني
نةخؤشـــي دذي ثارَيزطاري بؤ طرنطة
وةك ســـةرمادا لةوةرزي بةتايبةتـــي
ضونكة ِرؤذانة بةهةآلمةت، تووشبوون
لةظايرؤس جؤر ضةنديـــن ِرووبةِرووي
بةهؤي ئايا جا دةبينةوة، و بةكرتيـــا
دةرطا بةدةسكي بةركةوتن دةســـت
يان ثَيثليكانـــة محاجـــةرةي يـــان 
كاني

َ
خةل

َ
لةطـــةل بةثةيوةنديكـــردن

بَيت. ديكةدا
تةندروستي بؤ ِرَيطةية باش خةوَيكي

كة ِرَيطةية باش ضاكرتين خةوَيكي
بمَينَيتةوة، ئةو بةنؤشـــداريي مرؤظ
سةعات هةشت شةوانة كة كةسانةي
خةويان زوو دةخـــةون بةِرَيكوثَيكي
كةسانةي لةو ثارَيزاوترن لَيدةكةوَيت
زوو زوو ثضِرثضـــِرةو كـــة خةويـــان
بةشَيوةيةكي ِرَيكوثَيك بةخةبةردَين و

ناخةون. ثَيويست بةثَيي و

لةئينطليزييةوة: وةرطَيِراني
عةبدوللةتيف سةعيد دةريا د.

emedscape.com 2009 :سةرضاوة
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ِرؤن  نؤشـــدارييةكانى  ســـوودة 
 Health benefits of مَيخـــةك 
ةتانةى 

َ
بةو خةسل بةندة   Clove Oil

هةيةتـــي كة وةك دذة ميكرؤب و دذة 
كـــةِروو و دذة ظايـــرؤس كاردةكات، 
بزوَين  ئارةزوو  ةتى 

َ
خةســـل هةروةها 

ورووذاندنيشي هةية.
ِرؤن مَيخةك بؤ ضةندين كَيشـــةى 
نؤشداريي بةكاردةهَينرَيت وةك ئازارى 
ددان و تَيكضوونى كرداري هةرسكردن 
و كؤكة و تةنطةنةفةسي و سةرئَيشة 
و سرتَيسي  بةشةكةتي  هةستكردن  و 

دةرووني و ناخاوَينى خوَين.
ِرووةكَيكـــي هةميشـــة  مَيخـــةك 
ســـةوزة و بةطؤثكة طوأل دةردةكات 
ةتى ثزيشكى هةية، 

َ
كة ضةندين خةسل

بةطشـــتى بةطؤثكة مَيخةك ناسراوة، 
قةد و سةرى هةية.

لةنَيـــوان  و 
َ

بـــال بةشـــَيوةيةكى 
دا  ضـــني  و  هينـــدى  شارســـتانى 
لةدَيرزةمانـــةوة بةكارهَينراوةو وردة 
وبؤتـــةوة بؤ وآلتانى جيهانى 

َ
وردة بال

ديكة وةك ئةوروثا لةنَيوان ســـةدةى 
حةوتةم و هةشتةمدا.

بةضةندين  ةمةنـــدة 
َ
دةول مَيخةك 

ترشـــي  و  كالســـيؤم،  وةك  كانـــزا 
هايدرؤكلؤريك و فؤســـفؤر و سؤديؤم 
 A و ثؤتاســـيؤم و هةروةها ظيتامني
و ظيتامني C، سوودة نؤشدارييةكاني 
َيكدا 

َ
خال لةضةنـــد  دةتوانـــني  زؤرن، 

كؤيان بكةينةوة: 
ضاودَيريكردني ددان

ـــةتة 
َ
خـــةســـل لـــةهـــــةمـــوو 

مَيخـــةك  ِرؤنـــى  ســـوودمةندةكانى 
ةتةية 

َ
خةســـل ئةو  دداندا  لةضاودَيرى 

كـــة ضةندين ميكـــرؤب لةناودةبات و 
بؤ هَيوركردنةوةى  باشـــة  هؤكارَيكى 

ئـــازارى ددان، ضونكـــة ثَيكهاتـــةى 
ئيوجينـــؤأل-ى تياداية كـــة لةبوارى 
ثزيشـــكى و نؤشـــدارى دةم و دداندا 
بةكارهاتـــووة،  زةمانـــةوة  لةدَيـــر 
وةك تَيـــوةردةرى نـــاودةم و طةروو 
و  بةكاردَيـــت  ِروون  بةطرياوةيةكـــى 
زؤر ســـوودمةندة، ئةو بؤنة خؤشـــة 
تايبةتمةندةى ِرؤن مَيخةك ياريدةدةرة 
بـــؤ كةمكردنـــةوةو لةناوبردنى بؤنى 
ناخؤشـــى دةم هةروةها هـــةر لةبةر 
ئةو بؤن و تامة خؤشةى ِرؤن مَيخةك 
ثزيشـــكيدا  ثَيكهاتـــةى  لةضةنديـــن 
ددان  هةويـــرى  وةك  بةكارهاتـــووة 
ثزيشـــكى  لةبوارى  دةم  تَيوةردةرى 
ةو طـــرياوة لةطةأل 

َ
ددانـــدا وةك تَيكةل

بةمةبةســـتى  زينكـــدا  ئؤكســـيدى 
ثِركردنةوةى كاتي كة ِرةنطَيكى سثي 
و ثةســـةندى هةيـــة و لةهةمانكاتدا 
هَيوركةرةوةى هةســـتياريي و ئازارى 
ددانة ثِركراوةكةية، هةروةها لةبوارى 
ى ِرةطى دداندا وةك 

َ
ثِركردنةوةى كةنال

هةويرَيك بةكاردةهَينرَيت.
تووشبوون  بةنةخؤشي و هةوكردن

ةتةي كة 
َ
لةبةر ئـــةو دوو خةســـل

دذة ميكرؤبيـــي و ثاكذكةرةوةية ِرؤن 
مَيخةك بةكارهَينـــراوة بؤ برين و زام 
و هةندَيك نةخؤشـــيي ثَيســـت وةك 
وشـــيى قاضى وةرزشكار و 

َ
طةِريي، ئال

ثَيست   ِرووشانى  بةكةِروو  تووشبوون 
هةروةها ثَيوةدانى مارو مَيروو.

ِرؤن  باســـكردنة  شايةنى  ئةوةى 
مَيخةك زؤر ِرؤنَيكى خةســـت و تيذة، 
ِروون  بةشـــَيوةى  ثَيويســـتة  بؤيـــة 
بةكاربهَينرَيـــت، هةروةهـــا دةبَيـــت 
ِرةضاوى ئةوةش بكرَيت كة بؤ ثَيستى 
بةكارنةهَينرَيت،  ثَيويســـتة  هةستيار 
م بةطشـــتي و بؤ ثَيستي ئاسايي 

َ
بةال

طةلَيك جـــار بؤ بايةخدان بةثَيســـت 
ئـــةو  بـــؤ  بةتايبةتـــى  بةكاردَيـــت 
زيبكةى  يـــان  عازةبة  نةخؤشـــانةى 

هةرزةكارييان هةية.
شةكةتي و سرتَيسي دةرووني

لةبةرئـــةوةي ِرؤن مَيخـــةك كـــة 
ةتى ئـــارةزوو بزوَينـــي هةية 

َ
خةســـل

َيكى باآلى 
َ
كةواتة دةبَيت بزانني كة ِرؤل

هةية لةهَيوركةرةوةى هةستكردن بة 
هيالكيي و شةكةتي جةستةو سرتَيس 
يـــان فشـــاريي دةروونـــى لةمرؤظدا، 
هةروةهـــا كاريطةريي هةية لةســـةر 
مَيشـــك و هةذَينةرى بري و هؤشـــة و 
َيت و هةستكردن 

َ
هيالكى مَيشك ناهَيل

بةشكســـتي دةروونى كةمدةكاتةوة، 
كاتَيك بِرَيكى شـــياوى لَيدةخورَيتةوة 
بريكردنـــةوة  توانـــاي  و  مَيشـــك 

دةبووذَينَيتةوة.
ِرؤن مَيخـــةك يارمةتـــي مـــرؤظ 
بؤ  لةبةرئةوة  بـــؤ خةوتـــن،  دةدات 
ئةو نةخؤشـــانةى تووشى بَي خةوى 
دةبن بةســـوودة وَيِراي بةكارهَيناني 
لةضارةســـةركردنى كَيشـــةى مَيشك 
ةتي 

َ
وةك بريضوونـــةوة و هةندَيك حال

ةِراوكَي.
َ
دةرووني وةك خةمؤكى و دل
كَيشةي كؤئةندامى هةناسة 

كاريطةريةكـــى  مَيــــخـــةك  ِرؤن 
فَينككـــةرةوةو دذة هةوكردنى هةية، 
هةناســـةدان  ِرَيِرةوةكانى  جؤرة  بةو 
بَيطةرد و خاوَيـــن دةكاتةوة، ئةويش 
و  كؤكةهَيـــن  وةك  بةكاريطةريـــي 
هةناســـة  ِرَيـــرةوى  ثاككردنـــةوةى 
غةم و شـــلةى دةردراو. هةربؤية 

َ
لةبةل

بةكاردَيت بؤ ضارةسةركردنى ضةندين 
كَيشـــةى هةناســـةدان وةك: كؤكـــة 
و هةآلمـــةت و هـــةوى بؤرييةكانـــى 
و  تةنطةنةفةســـي  و  هةناســـةدان 
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لةنةخؤشي ســـيل، هةروةها جووينى 
طؤثكةو ضـــرؤى مَيخةك هةوى طةروو 

بةرةو هَيوركردنةوة دةبات.
كةمكردنةوةي ئازار

ِرؤن  شـــريةتَينى  ةيةكـــى 
َ
تَيكةل

مَيخـــةك و ِرؤنى كونجـــى دةرمانَيكى 
باشـــة بـــؤ هَيوركردنـــةوةى ئازارى 
بؤ  دياريي  كاريطةريي  وَيِراي  طوَيضكة 

سةر كةمكردنةوةي ئازاري ددان.
طران هةرسكردن

ِرؤنى مَيخةك كاريطةرييةكى ضاكى 
كَيشـــةى جؤراو جؤرى  لةسةر  هةية 
نزطـــةرة و تَيكضوونى  طـــةدة وةك: 
تَيكهةآلتن و ِرشـــانةوة 

َ
هـــةرس، و دل

ةتانةشدا 
َ
لةكاتي طةشتكردندا و لةو حال

كة ذنى دووطيان دووضارى ِرشـــانةوة 
دةبن بةكاردةهَينرَيت و بؤ باكردنيش 
بةسوودة، هةر بؤية مَيخةك يةكَيكة لةو 
هيندييةكاندا  لةخؤراكى  بةهاراتانةى 

زؤر بةكاردةهَينرَيت. 
نةخؤشى شةكرة

لةطـــةأل  ئـــةو كاريطةرييةى ِرؤن 
خاوَينكردنـــةوةى  لةمـــةِر  مَيخـــةك 
خوَين لةلةشـــى مرؤظدا و ثرؤســـةى 
زينـــدة ضاالكـــى لةش زيـــاد دةكات 
ئةويش بةضاالكردنى ســـوِرى خوَين و 
لةش،  طةرمى  ثلـــةى  كةمكردنةوةى 
كردنى 

َ
َيكى طرنطيشى هةية لةكؤنرتؤل

َ
ِرؤل

ِرَيذةى شةكر لةخوَيندا، لةبةرئةوة بؤ 
ئةو كةســـانةي نةخؤشيى شةكرةيان 

هةية سوودمةندة.
كؤئةندامــي بةرطريــي لةشــى مــرؤظ 
ضرؤ و طؤثكة مَيخـــةك و ِرؤن مَيخةك 
سوودمةندن  بؤ ثشتطرييي لةكؤئةندامي 
بةرطرى لةشى مرؤظ، ضونكة مَيخةك 
ةتى وةك دذة ظايرؤس 

َ
َيك خةسل

َ
كؤمةل

و توانـــاى خاوَينكردنـــةوةى خوَيني 
هةية و هؤكارة بؤ زيادكردنى تواناى 

بةرطريي لةش بؤ نةخؤشي بةطشتى و 
بِروا واية كة ِرؤن مَيخةك سوودى هةية 

لةضارةسةركردنى كؤلَيرادا.
قنضكة سالوة

وةك  مَيخـــةك  ِرؤن  و  مَيخـــةك 
قنضكة  لةكاتى  مـــاأل  ناو  دةرمانَيكى 
ودا بةكاردةهَينرَيت، كة دووضارى 

َ
سال

وى ضاو دةبَيت كة وةك هةوكردنَيكي 
َ
ثَيل

وي ضـــاوة و بةئَيـــش و ئازارة و 
َ
ثَيل

هةســـت دةكةيت دةضةقَيت بةضاودا 
كة تةنيا ئازارةكةى مرؤظ هةراســـان 
كو ِرَيطرة لةفرمانى ئاسايي 

َ
ناكات، بةل

ضاوى مرؤظ.
بةكارهَينانةكاني ديكةي

ِرؤن مَيخـــةك طةلَيك جـــار لةكرَيم 
و ِرؤنـــى ثَيســـت ضةوركردندا تَيكةأل 
دةكرَيت. ِرؤنَيكى بةســـوود و باشـــة 
لةمةســـاج يان شـــَيالني ثَيستدا كة 
وةك ئـــازار شـــكَين و خاوبوونةوةى 
طرذيي ثَيست و ماسولكة كاردةكات، 
هةرضةندة لةبوارى نؤشدارييدا، شياو 
نيية بـــاس لةهاندانى جطةرة و ثايث 
و نَيرطةلة كَيشـــان بكةين. بةآلم وةك 
ِرَيطةيةكـــى نوَي مَيخـــةك بةكاردَيت 
لةثَيكهاتةى توتندا بؤ ثايث و جطةرة 
و نَيرطةلة كَيشـــان لةهةموو جيهاندا. 
هةروةهـــا ِرؤن مَيخـــةك خراوةتة ناو 
بؤنى  لةبـــةر  ســـابونةوة  ثَيكهاتةى 
و  ئارامبةخشي  كاريطةري  خؤشـــى، 
ةتى دذة 

َ
دامركاندنةوةى ئازار و خةسل

ميكرؤبى وَيـــِراي بةكاهَيناني لةبواري 
دروستكردني بؤن و خؤشكردني بؤني 
هةندَيك دةرمان و طرياوةي ثزيشـــكي 

و خواردندا.
*مامؤســـتاى ثســـثؤِرى نؤشداريي 

دةم
سةرضاوة:

 WWW.emedicine.com

 

وةسفي ِرووةكى مَيخةك                  
مَيخةك بةطشـــتى دوو جؤرى هةية، 
لةباخضةكانـــدا  كـــة  ةمَيخـــةك 

َ
طول

بةمةبةستى ِرازاندنةوة و جوانكارى 
دةِروَينرَيـــت و ئةميـــش دووجؤرة 
مَيخةكـــى  و  ئاســـايي  مَيخةكـــى 
 كةبضوكرتة لةئاساييةكةو 

َ
كورتةباال

ةكانيان ســـثي و سوور 
َ
ِرةنطى طول

و ئةرخةوانـــى و ثةمةيية و بؤنَيكى 
خؤشـــيان هةية و تؤوةكةيان بضوك 
و ِرةنطيان قاوةيية و هةرضي جؤرى 
دووةمـــة ثَيي دةوترَيـــت درةختى 
ة 

َ
ةكةى هـــةروةك طول

َ
مَيخـــةك طول

م هةر بةخونضةيي 
َ
مَيخةك واية، بةال

دةكرَيتةوة و وشـــك دةكرَيتةوة بؤ 
و  بةهارات  عةتـــرو  دروســـتكردنى 

دةرمانى ددان و مَيخةك بةند.
درةختَيكـــى هةميشـــة ســـةوزة و 
و  هةيـــة  قوضةكـــى  شـــَيوةيةكى 
بةرزييةكـــةى لةنَيوان دة بؤ دوانزة 
مةترداية و هةندَيجار دةطاتة بيست 
مةتر و باشـــرتين جـــؤرى بةهارات 
ةكانى ئةم درةختة دروســـت 

َ
لةطول

لةشـــَيوةى  تؤوةكةى  دةكرَيـــت، 
بزمارداية و بؤ زؤر مةبةست بةكادَيت 
و ِرةنطى سوورباوة و كةوشك بؤوة 

دةبَيتة قاوةيي.
لةتؤوةكـــةى  مَيخـــةك  زةيتـــى 
دةردةهَينرَيت و هةندَيجاريش لةقةد 
ؤثاندن.

َ
كانييةوة بةِرَيطةى دل

َ
و طةال

مَيخـــةك  ســـةرةكى  نيشـــتمانى 
دورطةكانـــى مولوكا ئةندونيســـياو 
م لةمِرؤدا 

َ
باشـــورى فليثينة، بـــةال

بةرفـــراوانـــدا  لةضوارضَيوةيةكـــى 
تانى دنيادا دةضَينرَيت 

َ
لةزؤربةى وال

وةك تنزانيا و مدغشقةر و ضياكانى 
ئةنديزو بةِرازيل.

بةهـــاردا  لـــةوةرزى  تؤوةكـــةى 
ةكانـــى 

َ
دةضَينـــرَيـــت و طؤثكةطول

دووجار  ي 
َ
ســـال بةرلةكرانةوةيـــان 

وشـــك  ثاشـــان  و  لَيدةكرَينـــةوة 
دةكرَينةوة.
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دةســـتثَيــــكردني بَيطــــومـــان
ئاســـان بابةتَيـــك بـــةو ناونيشـــانة
ثَيويســـتي لةســـةرةتاوة نييةو هةر
هةية ســـاكار وردو بةِروونكردنـــةوةي
سوود لةوتارةكةو لةثَيناو تَيطةشـــتن
زانســـتي بايؤجيؤكيميا لَيي. وةرطرتن

بـــــريتييـــــة   Biogeochemistry
و َيك لةزانستةكاني زيندةزاني

َ
لةتَيكةل

بةمانايةكي يان زةويناســـي، و كيميا
وردبوونةوةي و لَيتوَيذينـــةوة ديكـــة
و كيميايي كردارة ئةو زانســـتييانةي
زيندةييانةية و جيؤلؤجـــي و فيزيايي

ذينطةي و دةكةن كارلَيك كة ثَيكـــةوة
زانستي يةكةمجار بؤ ثَيكدَينن. زةوي
ِرووســـي زاناي لةاليةن بايؤجيؤكيميا
1926دا ي

َ
لةسال ظَيرنادسكي ظالديمَير

لةكتَيبيبةرطيزيندةطيدابةكارهاتووة.
كردارة ئـــةو طشـــت ِرؤذةوة ئيرت لةو
ِرةق بةرطي و لةبةرطةهةوا طرنطانـــةي
ئةم لةاليةن ِروودةدةن، زيندةبةرطدا و
دةكرَيت، لةسةر توَيذينةوةي زانستةوة
بريتيية طرنطةكانـــي يةكَيك لـــةكارة
توخمةكاني لةســـووِري ينةوة

َ
لةلَيكؤل

و ئؤكسجني و نايرتؤجني و كاربؤن وةك

طؤطرد.زيندةوةرانزؤرَيكلةتوخمةكاني
تةنيا م

َ
بـــةال تياداية، طؤي زةوييـــان

ســـةرةكي ي
َ
ِرؤل كة توخمَيكن ضةنـــد

دةبينن، زةويـــدا لةذينطةي و طرنـــط
كة ئةوةية لةسووِر مةبةســـت بةت

َ
هةل

و دةِروات بةِرَيِرةوَيكدا ئةو ماددةيـــة
ديسانةوة و كؤتايي دةطاتة ثاشـــان
ماددةيةو هةر ئيدي دةبَيتةوة، دروست
بةِرَيِرةوَيكـــي تايبـــةت و بةجؤرَيـــك
سووِري ساكار، نموونةيةكي بةخؤي.
م

َ
بةهةل دةبَيت لةزةرياكانةوة ئاو كـــة

كؤدةبَيتةوة لةبةرطةهةوادا و ثاشـــان

لةزةويدا بايؤجيؤكيميايي سووِرةكاني
جةزا* محةمةد د.ئيرباهيم
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و ديسانةوة بةشـــَيوةي باران و بةفر 
دَيتةوة ســـةر زةوي و دةِرذَيتةوة ناو 
ِروبارو زةرياكان و هةندَيكي دةضَيتةوة 
لةســـووِرةكاني  م زؤر 

َ
بةال ذَير زةوي، 

ديكة لةوانةية لةم كردارة يان سووِرة 
ؤزتر 

َ
ؤزتربن. نموونةيةكي كةمَيك ئال

َ
ئال

ِروودةدات،  لةِرووةكةكاندا  كة  ئةوةية 
كاتَيـــك ِرووةك ئاو و خؤراك لةخاكةوة 
وةردةطرَيت و دووانؤكســـيدي كاربؤن 
لةبةرطةهـــةواوة، ِرووةكـــةكان ئـــةم 
ماددانة دةطـــؤِرن و بةكاريدةهَينن بؤ 
ئاوَيتةكانـــي دروســـتكردني ِرووةك و 
مي ئاويش 

َ
ثاشـــان ئؤكســـجني و هةل

دةطَيِرنةوة بةرطةهـــةوا، طياندارةكان 
بةكاريـــان  و  ِرووةكـــةكان دةخـــؤن 
دةهَينن بؤ بنياتناني شـــانةكانيــــان 
دووانؤكســـيدي  لةهةمانكاتيشـــدا  و 

كاربؤنيش دةخةنةوة بةرطةهةوا.
ِرووةكةكان  كاتَيـــك  لةكؤتاييـــدا 
دةمرن مـــاددة ئةندامييـــة ِرةقةكان 
بـــؤ  دةطؤِرَينـــةوة  و  شـــيدةبنةوة 
خؤراك و ئاو و دووانؤكســـيدي كاربؤن 
لةذينطـــةدا، كةواتة كـــرداري طؤِراني 
ماددة كة لةِرَيي كردارة زيندةييةكان و 

جيؤلؤجييةكانةوة ِروودةدات ناودةبرَيت 
بةســـووِرةكاني بايؤجيؤكيميايي، ئةم 
ي طرنطيان هةية لةكاركردن 

َ
سووِرانة ِرؤل

 Crust و 
َ

لةســـةر كةظرةكاني توَيكل
ي طـــؤي زةوي Mantle هةروةها 

َ
كةول

لةســـةر زيندةوةران و لةســـةر طشت 
ئةو ماددانةي كة لةســـةر زةويدا هةن. 
لةو ماددة طرنطانةي طؤي زةوي وةك 
ئاوH2O و ئؤكسجنيO و كاربؤنC و 
 ،N2 و نايرتؤجني  PO4-3 فؤســـفات
 دةدةم لةم وتارةدا باســـي 

َ
كـــة هةول

ســـووِرةكاني  ئؤكســـجني و كاربؤن و 
فؤسفات و نايرتؤجني بكةم.

سووِري توخمي ئؤكسجني
  ئةوةشـــدا كـــة  توخمي 

َ
لةطـــةل

وتريـــن 
َ
لةبال يةكَيكـــة  ئؤكســـجني 

توخمةكانـــي زةوي، كة نزيكةي %45 
لةبارستاي طشـــتي زةوي ثَيكدَينَيت، 
م ئةوةية كة زؤرينةي ئةو ئؤكسجينة 

َ
بةال

لةناو  و  يةكيانطرتووة   سليكادا 
َ

لةطةل
ي زةويدا جَيطري 

َ
 و كةول

َ
كةظرةكاني توَيكل

ئاسان و  بةرطةهةوا كانطايةكي  بووة، 
ةمةندي ئؤكســـجينة كة هؤكاري 

َ
دةول

سةرةكيية بؤ ذياني زيندةوةران، بِروانة 

ئؤكسجيني  زؤربةي  ذمارة1.  شَيوةي 
بةرطةهةوا لةكرداري ِرؤشنةثَيكهاتنةوة 
دَيت كاتَيك كة تيشـــكي خـــؤر لةِرَيي 
وةردةطريَيت  تايبةتييـــةوة  خانـــةي 
كـــة بةسةوزةثالســـتيد دةناســـرَين 
كانـــي ِرووةكـــدا. وزةي خـــؤر 

َ
لةطةال

بةكاردَيت بؤ بةطةِرخســـتني كارلَيكي 
كيميايي كة دةتوانرَيت بةئاساني بةم 
دووانؤكسيدي  بنووســـرَيت:  شَيوةية 
 

َ
لةطةل وةردةطريَيت  لةهةواوة  كاربؤن 

يدةمذَيت 
َ
ئاو كة ِرةطةكاني ِرووةك هةل

 تيشكي خؤر ئةوا طلوكؤز  و ئاو 
َ

لةطةل
و ئؤكسجني دروست دةكات. وةك لةم 

هاوكَيشة كيمياييةدا دةردةكةوَيت:
 6CO2 +12H2O +solar energy

 = C6H12O6 + 6H2O + 6O2
ثَيش ئةوةي كة ِرووةك لةسةر ِرووي 
و بَيت، بةرطةهةوا بِرَيكي كةم 

َ
زةوي بال

لةئؤكسجيني تيادابوو ئةوةش كة لةِرَيي 
مي ئاوةوة لةاليةن تيشكي 

َ
شكاندني هةل

ذوور بنةوشةييةوة ِروويدةدا. بَيطومان 
طرنطرتين سووِرةكاني بايؤجيؤكيميايي 
ئؤكســـجني  لةدروســـتبووني  بريتيني 
ِرؤشـــنةثَيكهاتنةوة  كـــرداري  لةِرَيي 
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لةاليةن  ئؤكســـجني  بةكارهَينانـــي  و 
دةرثةِرينـــي  و  طيانةوةرانـــةوة 
دووانؤكسيدي كاربؤن لةهةناسةدانةوة، 
دوو  هةناســـةدان  و  ِرؤشـــنةثَيكهاتن 
كرداري ســـةرةكني بؤ بةردةوامبووني 
سووِري ئؤكسجني لةبةرطةهةوادا لةهةر 
ةي ئؤكسجني 

َ
بَيطومان جوول َيكدا. 

َ
سال

ؤزةو زؤر 
َ
لةسيســـتةمةكاني زةويدا ئال

كةظريدا  بةرطـــي  لةناو  لةئؤكســـجني 
 ئةوةشدا زؤرينةي 

َ
دةمَينَيتةوة. لةطةل

ئؤكسجينيش لةناو ِرووةك و طيانداراني 
ســـةرزةوي و ناو ئاودا هةية، هةروةها 
كة  كاربؤنيشدا  دووانؤكســـيدي  لةناو 

لةبةرطةهةوا و زةرياكاندا هةية.   
سووِري توخمي كاربؤن

ثَيـــدا  ئامـــاذةم  وةك  بـــةت 
َ
هةل

لةثَيشـــةكي ئةم بابةتةدا، تةنيا ضةند 
ي تةواو طرنطيان 

َ
توخمَيك لةسروشتدا ِرؤل

لةسووِرةكاني بايؤجيؤكيمياييدا هةية، 
بريتيية  لـــةو توخمانة  يةكَيكي ديكة 
لةكاربؤن. كاربؤن بةردي دروستكردني 
مـــاددةي ئةنداميية، بِروانة شـــَيوةي 

ذمـــارة2، ســـووِري كاربؤن ثيشـــان 
دةدات كة ضـــؤن لةبةرطةهةواو ئاوي 
زةرياكان و خاكدا دةخولَيتةوة. كاربؤن 
كاربؤندا  دووانؤكســـيدي  لةشـــَيوةي 
لةِرَيي طازي دةرثةِريو لةطِركانةكان و 
لةكارطةكان  هايدرؤكاربؤن  سووتاندني 
و لةِرَيـــي ِرووةكةكان و هةناســـةداني 

زيندةوةرانةوة دةضَيتة بةرطةهةواوة.
كاربؤن  دووانؤكســـيدي  هةروةها 
لةِرَيي شيبوونةوةي ماددةي ئةنداميي 
لةكةظرةكانةوة  هةندَيـــك  طؤِرانـــي  و 
دةردةضَيت و دةكرَيتة ذينطةوة. كاربؤن 
لةبةرطةهـــةواو لةاليةن ِرووةكةكانةوة 
وةردةطريَيت، ئيرت ئةو ِرووةكانة لةسةر 
ِرووةكي  لةشـــَيوةي  يان  بن  وشكاني 
بضووكي ســـةر ئاوكةوتووي زةرياكان 
 ئاودا 

َ
بن. دووانؤكسيدي كاربؤن لةطةل

لةبةرطةهةوادا يةكدةطرَيت و ترشَيكي 
الواز دروســـت دةكات و دادةبةزَيـــت 
 باراندا، ئةم ئاوةش بةناو خاكدا 

َ
لةطةل

دادةضؤِرَيت يان دةِرذَيتةوة ناو ِروبارو 
دوانؤكســـيدي  هةروةها  زةريـــاكان، 
كاربـــؤن لةنَيوان ِرووي ئـــاو و هةوادا 

دةضَيتة ناو زةريـــاكان، لةزةرياكاندا 
سةدةفةكانيان  لةزيندةوةران  هةندَيك 
لةكاربؤن، كة لةشـــَيوةي كاربؤنايتة، 
دروســـت دةكـــةن، ئـــةم قـــاووغ و 
ببنة  لةوانةية  لةدوواييدا  سةدةفانةش 
بةشَيك لةنيشتووةكان بؤنموونة كةظري 
ةمةند بةســـةدةفةكان و 

َ
كلســـي دةول

ثاشـــان لةِرَيي كردارةكاني ثةستاوتن 
و ثَيكةوةلكان كةظرة نيشـــتةنييةكان 

ثَيكدةهَينن.
كةواتة دةتوانني كانطاكاني كاربؤن 
بةطشتي لةسروشـــتدا بةمشَيوةية ِريز 
بكةين، بةثَيي قةبارةيان، نيشتووةكان 
ئؤقيانووسة  نيشتةنييةكان،  كةظرة  و 
ةكان، خاك، بةشـــي ســـةرةوةي 

َ
قوول

ئينجا  بةرطةهةواو  ئاوي زةريـــاكان،  
زينـــدةوةران، بَيطومان بـــِري كاربؤن 
لةكةظرةكاندا مليؤنةها جار زياترة لةو 
م 

َ
بةال هةية،  لةزيندةوةراندا  كاربؤنةي 

ِرَيذةي كارلَيككردن و طؤِران زؤر زياتر 
و خَيراترة.

ني 
َ
ئةوةي ئَيســـتا زاناكان سةرقال

ةي كاربؤنة لةكانطايةكةوة 
َ
زانيني جوول
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لَيتوَيذينةوةي  ديكـــة،  كانطايةكي  بؤ 
زياتـــر لةدووانؤكســـيدي كاربـــؤن و 
زياتر تَيطةشـــتن لةســـووِري كاربؤن 
لةوانةية دةروازةيةك بَيت بؤ طةشـــتن 
بةضارةســـةري طرفتي بةرزبوونةوةي 

ثلةي طةرمي طؤي زةوي.
سووِري توخمي  فؤسفؤِر

فســـفؤِرP يةكَيكـــة لةطرنطرتيـــن 
ســـووِرةكاني  نـــاو  توخمةكــانـــي 
بـــةشـــَيوةيةكي  بايؤجيؤكيميايـــي، 
سةرةكي لةئةنجامي كةشكاري خاوي 
لةفؤسفاتي  بريتيية  كة  ئةثةتايتةوة، 
كالســـيؤم و ثَيكهاتةيةكي ناسةرةكي 
نـــاو كةظـــرة ئاطرينـــة ترشـــةكانة، 
بةرهـــةم دَيت و دةضَيتة ناو ســـووِرة 
بايؤجيؤكيمياييـــةكان. كاتَيك كةظري 
طرانايت تووشي كردارةكاني كةشكاري 
دةبَيت فسفؤِرةكةي ناوي دةضَيتة ناو 
توواوةكان و شلةكان و بةناو خاك و ئاوي 
ِرووةكةكان  ودةبَيتةوة. 

َ
بال زةويدا  ذَير 

ئةو فسفؤِرة لةئاوو خاكةوة وةردةطرن 
لةِرَيـــي  طيانةوةرانيـــش  ثاشـــان  و 

وةريدةطرن،  ِرووةكةكانةوة  خواردني 
بَيطومان  ذمـــارة3،  شـــَيوةي  بِروانة 
بؤ  فســـفؤِر ماددةيةكي ســـةرةكيية 
ِرووةكةكان و طيانةوةران و تةنانةت بؤ 
ميكرؤبةكانيش. لةهةمووي سةرةكيرت 
 DNA ي لةدروســـتكردني ماددةي

َ
ِرؤل

وRNAدا هةيـــة، ســـةرةِراي ئةوةي 
ئةندامي  لةمـــاددةي  لةزؤرَيـــك  كـــة 
ديكـــةدا بةشـــدارةو ثَيكهَينةرَيكـــي 
لةضينة  لةهةندَيك  ئَيسقانة،  سةرةكي 
جيؤلؤجييةكاندا كؤبوونةوةيةكي زؤري 
ئَيســـقان ديارة كة لةئةنجامي مردني 
ي طيانةوةرانةوة دروست بووةو 

َ
بةكؤمةل

طرياوة، 
َ
بةدرَيذايي كاتي جيؤلؤجي هةل

لةســـةرضاوة  بةيةكَيك  ضينانـــة  ئةم 
دةســـتكةوتني  ســـةرةكييةكــــاني 
بؤنموونة  دادةنرَيت.   PO4-3فؤسفات
تاي عَيراقدا ئةم ضينانة لةناوضةي 

َ
لةوال

لةثَيكهاتـــووة  خؤرئـــاوا  بيابانـــي 
ِرةتطةو  بةدطمةو  كة  جيؤلؤجييةكاني 
عةكاشات دةناسرَين هةيةو بةبةردةوامي 
فؤسفات  لَيدةردةهَينرَيت،  فؤسفاتيان 

ييةكاندا 
َ
لةبةثيتكردني زةويية كشتوكال

ـــي طرنطي هةية، ئةو 
َ
بةكاردَيت و ِرؤل

زةوييةي كة فؤســـفاتي بـــاش بَيت، 
ةكةي ســـَي تا ضوار 

َ
بةرهةمي دانةوَيل

هَيندةي ئةو زةوييةية كة كةم فؤسفات 
بَيت.     

سووِري توخمي نايرتؤجني
 N2 نايرتؤجـــني  هةرضـــةنـــدة 
بةرطةهةواية،  ســـةرةكي  ثَيكهَينةري 
م ِرووةكةكان ناتوانن ِراســـتةوخؤ 

َ
بةال

لةهةواوة وةريبطرن. ثَيويستة لةثَيشدا 
بوةشَيت، كة بةكردارَيك 

َ
نايرتؤجني هةل

دةناسرَيت ثَيي دةوترَيت جَيطريكردن 
دةوةشَيت بؤ نايرتةيت 

َ
Fixation، هةل

-NO3 و ئةمؤنيا +NH4، نايرتؤجيني 
ناو بةرطةهـــةوا بؤ نايرتةيت دةطؤِرَيت 
بةِرَيـــي تيشـــكة طةردوونييةكانةوة و 
ئاطركةوتنـــةوة و هةورة بروســـكةوة 
بِروانة شـــَيوةي ذمارة4. ئةم كردارة 
ثَيـــويســـت  وزةي  سروشـــتييانـــة 
دابيندةكةن بؤ شـــكاندني بةندةكاني 
نَيوان ئةتؤمةكاني نايرتؤجني. هةندَيك 
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شكاندني  تواناي  تايبةتيش  بةكرتياي 
ئـــةو بؤندانةي هةيـــة، بةتايبةتي ئةو 
بةكرتيايانةي كة لةنـــاو خاكدا دةذين 
و بةوردي ئةوانةي كة لةِرةطي ثاقلةو 
فاســـؤليا و وَينجـــة و ســـيانؤبةكرتيا 
(قةوزة شني-ســـةوزةكان)دا هةية كة 
ئاويدا دةذين. سةرةِراي  لةذينطةيةكي 
ئةم سةرضاوانةش زؤرَيك لةِرووةكةكان 
بِري ثَيويســـت لةنايرتؤجني بةدةست 
ناهَينن. هةربؤية ِرَيي دةستكرد بةكاردَيت 
ةمةندكرني زةوي بةنايرتؤجني. 

َ
بؤ دةول

طيانةوةران كاتَيك ِرووةكةكان دةخؤن 
لةنايرتؤجني وةردةطرن  ثَيويست  بِري 
و ثاشان لةِرَيي يؤرياوة دةريدةكةنةوة 
نـــاو ذينطة.  هةروةهـــا كاتَيك ِرووةك 
و طيانـــةوةران دةمرن شـــيدةبنةوةو 
نايرتؤجني دةطةِرَيتةوةو دةردةثةِرَيت. 
بةشَيكيش لةنايرتؤجني لةناو خاوةكاندا 
و  دةطريَيـــن 

َ
هةل لةنيشـــتووةكاندا  و 

كؤطايةكي طةورةي نايرتؤجني ثَيكدَينن. 
سووتاندني هايدرؤكاربؤنةكان ئؤكسيدي 
نايرتؤجني NOx و دوانؤكسيدي طؤطرد 
 

َ
بةرهـــةم دَينَيـــت، ئةمانـــةش لةطةل

مي ئـــاو لةبةرطةهةوادا يةكدةطرن 
َ
هةل

و ترش دروســـت دةكـــةن و دَينةوة 
سةر زةوي و لةدةريا و دةرياضةكاندا 
كؤدةبنةوة. زيادبووني ترشَيتي زةوي 
بَي ثيـــت دةكات و بةرهةمي  دانةوَيلة 
دةرياضةكان  هةروةها  دةكاتةوة  كةم 
تيشـــكي  بةيارمةتي  دةكات.  تـــرش 
 

َ
لةطةل نايرتؤجني  ئؤكسيدةكاني  خؤر 

هايدرؤكاربؤنةكانـــدا  كارلَيك دةكةن و 
سمؤط smog دروست دةكةن. سمؤط 
هةندَيك ئؤزؤنيO3 تياداية، كة دةبَيتة 
تَيكشـــكاني ِرووةكـــةكان هةروةهـــا 
دةبَيتةهؤي طرفت و نةخؤشـــييةكاني 

هةناسةدان و دةمارةكان لةمرؤظدا.
لةثيســـبووني  جؤرَيكة  ســـمؤط 
هةواو لةكؤندا لةئةنجامي ســـووتاندني 
ووزي بةردينةوة دروســـت دةبوو، 

َ
خةل

ئةو  لةئةنجامـــي  لةئَيســـتادا  م 
َ
بـــةال

هةمـــوو كارطة طةورانةي كة لةســـةر 
زةوي كاردةكةن و هةوا ثيســـدةكةن 

بةرهةمدَيت.  
وةك باسكرا كارلَيكةكاني ناو سووِرة 
بايؤجيؤكيمياييةكان بةرطةهةواو بةرطي 

ئاوي و زيندة بةرطيـــش دةطرَيتةوة، 
لةمةشدا بَيطومان ئادةميزاد كاريطةري 
طةورةي هةية لةسةر ذينطةو ئاِراستةي 

ئةو سووِرانة.
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يدا 
َ

ض بريةوةرييةكي خؤشت هةية لةمندال
ئوزوال نوبةر
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شـــتانةي ئـــةو ســـةِّـَينراوة
يـــدا

َ
تةمةنـــي مندال لةســـةرةتـــايي

لةسةر هةية كاريطةرييان َِروودةدةن
توندوتؤل دةروونَيكي بووني دروست
ئةطةر لةتةمةني طةورةيدا، دروست و
ِرؤحي ثَيويستيية يدا

َ
مندال لةسةردةمي

بؤشايي ثِرنةبوونةوةو مادديةكانمان و
كاردانةوةي ئةوا بوو تَيـــدا طةورةيان
دروست ذيانمان ضؤنَيتي لةسةر خراث
كة بزانني طرنطة ضـــي دةكات ئةطةر
بؤ ضارةنووس ببَيتة يمان

َ
مندال نابَيت
داهاتوومان.

هةية خؤشـــت بريةوةرييةكي ض 
ســـاتانة ئةو دةتوانيت يـــدا،

َ
لةمندال

لةشـــادي ثِربوون كـــة بكةيت باس 
ئايـــا كةســـَيك بـــؤت؟ و ثَيكةنـــني
يدا

َ
لةمندال مةرجَيك هيـــض بَي هةبووة

كةســـَيك ئايا تؤي خؤشويســـتبَيت؟
تؤى كردبَيتء دا

َ
لةطةل يـــارى هةبووة

خةوت ئـــةوةي ثَيش خوالندبَيتـــةوة
طَيِرابيتةوة بـــؤ ضريؤكي بكةوَيت لَي
ثاشـــان لـــَي دةكةوت و تا خـــةوت
ماضي و دايثؤشـــيبَيت َزؤر بةنةرمـــي
لةطةل هةبـــووة  كةســـَيك كردبيت؟
باخ بةناو و دةرةوة بردبيتيـــة خؤيدا
ثَيكردبَيتي ثياسةي دارستانةكاندا و
و دةنطي

َ
و يةكة يةكـــة ناوي طـــول

ِروونكردبيتـــةوة؟ بـــؤ ندةكانـــي
َ
بال

تواناكاني هةبووة بةهـــرةو كةســـَيك
ثشـــتطريي و ناســـيبَيت تؤي ي

َ
مندال

دةدايتةوة خؤشي
َ
دل كَي كردبَيت؟ لَيت

دةكةوتيت كاتَيك  باوةش دةيطرتيتة 
كَي دةبوون؟ برينـــدار و ئةذنؤكانـــت
ثلةي كاتَيك دادةنيشـــت بةديارتةوة
نةخؤش و بةرزدةبؤوة لةشت طةرمي
بثرسَيت هةبوو كةســـَيك دةكةوتيت؟
بؤت تا خواردنة حةزت لـــةكام كة تؤ

زؤربةي بتوانييت ئةطةر بكات؟ ئامادة
م

َ
وةال بةثؤزةتيظ ثرســـيارانة ئـــةم

كة بةخَيوي ئةو كةسةي بدةيتةوة ئةوا
كردوويت زؤربةي طةورةي كردوويت و
دةستةبةر

َ
وةك مندال تؤي مافةكاني

لةبةندةكاني كة مافانةي ئةو كردووة،
َيت: ماَّـ

َ
و دةل هاتـــووة دا

َ
مندال ماَّـ

لةدةوروبةرَيكي َيكـــة
َ
مندال هةمـــوو

طةورة ئارامدا و ثِر لةخؤشةويســـتي
هةبَيت بؤيان. تَيطةيشـــتنمان و ببَيت
راستيية و باوك دركي بةم دايك ئةطةر
فةراهةم تؤيان مافةكاني هةموو كرد
خؤشةويســـتيان ثَي كـــردو ســـؤزو
و باوكة ئـــةو دايك كةواتة بةخشـــيت
دياري كردؤتة خؤيان سةرنجي هةموو
ـ بؤب مارتـــني بـــؤت. وةك ئةوةي
دةكات ثَيناســـةي فةيلةســـوف ي 
كة بنضينةييةكان طرنطة بةثَيويستيية

ثِر بكرَينةوة. دةبَيت
ثَيويســـتيية كامةيـــة كةواتـــة 
كامانةبوون بنضينةييـــةكان؟ َطرنطة
مندال كـــة كاتَيك ثَيويســـتييةكانت
كاتَيـــك ِروودةدات ضـــي بوويـــت؟ 
ثِر بنضينةييةكان طرنطة ثَيويســـتيية
دا

َ
منال بؤشايي لةدةرووني ناكرَينةوةو

دةكةن؟ دروست
بةهَيز   ثةيوةندي

يان باوك دايـــك و ســـوكةوتي
َ
هةل

ن
َ
مندال دةوري لةضوار ئةو كةســـانةي

بةشَيوةيةك لةشَيوةكان كاردانةوةي
و دةروون دروســـتي هةيـــة لةســـةر
يان فشار بةرةنطاربوونةوةي تواناي
ثةيوةنديية كردني دروست و سرتَيس
نزيكي لةئايندةدا. يةتييـــةكان

َ
كؤمةال

ي
َ
لةســـَي ســـال ئةندامانـــي خَيـــزان

هؤكاري يـــدا
َ
مندال تةمةني يةكةمـــي

دةروونَيكي
َ

منـــدال بؤئةوةي طرنطة

نيايي
َ
بةدل هةســـت و هةبَيت ئارامـــي

يدا
َ
مندال لةســـةردةمي ئةطةر بكات،

طرنطيان و بوون سارد ثةيوةندييةكان
لةِراطرتني خةمخـــؤري ثـــَي نـــةدراو
نةبوو خَيزاندا نـــاو ثةيوةندييةكاني
دةبَيت طةورة ة

َ
مندال ئةو كاتَيك ئـــةوا

ثةيوةنديية دةتوانَيت بةزةحمةت زؤر
نيية نيا

َ
دل و ِراطرَيت يةتيةكان

َ
كؤمةال

بوونةوةي لةنزيك لةثةيوةندييـــةكان
ببَيـــت لةوانةشـــة زؤر دةترســـَيت و
من َين:

َ
كة دةل لةو كةسانةي بةيةكَيك

خؤم دةتوانم بةكةس نيية و ثَيويستم
هؤي سةرةكي م

َ
بكةم، بةال

َ
هةل بةتةنيا

لةكةســـاني نزيكنةبوونـــةوةي بـــؤ 
جارَيكي نايةوَيت ئةوةيـــة دةووروبةر
بَي تووشي  لةثةيوةندييةكانيدا ديكة 

ببَيت. هيوايي
بةخؤشةويستيية ثَيويستي

َ
مندال

واتـــة هةيـــة كـــة ئـــةوةي  وةك 
ئةو خؤشةويســـتييةكي بَي مـــةرج،
خؤشـــيان َيـــت:

َ
دةل بِروايـــةي كـــة

كاتَيك هةم، كـــة وةك ئةوةي دةوَيم
ئةمة يدا

َ
مندال لةسةردةمي دةتوانيت

باوك و بهَينَيت كة دايـــك بةدةســـت
بةمةرجةوة بـــؤت َخوشةويســـتييان
مندال كة كاتَيك كةسَيك نةدةن. طرَي
لةبةرئةوةي خؤشيانويســـتووة بووة
بةتواناية و زيرةك دةخوات، باش نان
و باش ِرةفتـــاري يان لةقوتابخانـــة
خؤشةويســـتيية جؤرة ئةم ذيرانةية،
نابَيتةهؤي دروســـت مةرجدارة، بؤية
بِروا هةستي طةشةســـةندني و بووني
نيايي

َ
نادل لةناخـــةوة و بةخؤبـــوون

الوازكردني دةبَيتة و دةكات دروست
ةي

َ
هةل  و تووشـــي

َ
مندال كارةكتةري

دةكات.
شـــكَينرابَيتةوة، هةميشـــة يان 
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و طَيـــل بؤنموونـــة ثَيـــي وترابَيـــت
ال هةســـتةي ئةو ئـــةوا يـــت،

َ
تةمبةل

هةر بةِراســـتي دةبَيت كة دروســـت
دةكةوَيتة و لـــةودا هةية ناتةواوييةك
ديكة كةساني قةناعةتةي ئةو ســـةر
خؤي و بةتواناتـــرن و زيرةكرت لـــةو

دةزانَيت. بةبضوك
نةبوون بةخـــؤ بـــِروا هةســـتي 
خؤشييةكاني ِرووخاندني بؤ هؤكارَيكة
ِرووةو دةروون ورووذاندنـــي و ذيـــان
بةكةساني بِروات لةهةمانكاتدا كَيشة.
ئةطةرضي دةبَيـــت  كـــةم دةوروبةر

دةووروبةريش وي
َ
تَيكـــةال مةيلي زؤر

رؤحيشت ثَيويستي بَيطومان بكةيت،
ديكـــة بِروايان ئةواني بـــةوة هةيـــة
دةتةوَيت خؤشت و هةبَيت بةكارةكانت
دةوروبةرت بةكةساني متمانةت بِرواو

هةبَيت.
وبوون

َ
تَيكةال بـــؤ ئارةزووةكانت

ئةو هَيندةي ديكـــة  كةســـاني
َ

لةطةل
هةية لةوةي لةدةروونتدا ترسةية كة
الوازة كةسَيتيية ئةم رةتبكرَييتةوة،
قؤناغي بةرئةنجامـــي بةســـةربردني
بؤ تينـــوو ييـــة بةشـــَيوةيةكي

َ
مندال

كة مـــةرج بـــَي خؤشةويســـتييةكي
بنضينةيةكيثَيويستةبؤطةشةسةندني
هةستكردن بةئاسوودةيي دةرووني.

 بةئازادي 
و بِروا خاوةني كة لةو كةســـانةي
كردن

َ
قبول تواناي و خؤيةتي قســـةي

بةالتةوة هةيـــة؟ ِرةتكردنـــةوةت و 
وشـــةي نةخَير ِرووبةِرووي ئاســـايية
ثَيويست كاتَيك  بكةيتةوة؟ بةرامبةر 
بةدةووري بـــوو دةتوانيت ســـنورَيك
خؤت ويستةكاني و بكَيشـــيت خؤتدا
بؤ كةســـانةي لةو يان بكةيت؟ دياري
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َيي
َ
هةميشة دةل بةرامبةر ي

َ
ِراطرتني دل

بةهيض لةِراســـتيدا ئةطةرضي ـــي
َ
بةل

ي؟
َ
َيي بةل

َ
بل جؤرَيك ناتةوَيت

بةويستي كة كةسانةي لةو ئةطةر
خـــؤت و َييتـــةوة

َ
دةجول دةوروبـــةر

ي
َ
بةمندال ئـــةوا دةكةيت، فةرامـــؤش

طةشـــةكردنت طرنطـــي هةنطاوَيكـــي
ييةوة

َ
ســـال دوو لةتةمةني نةبينووة،

بةدةوروبـــةر دةكات  هةســـت
َ

مندال
شـــتَيك بزانيت، هةمـــوو دةيةوَيـــت
زانياري لةســـةر نةك تةنيا دةيةوَيت
نزيكن لَييةوة كةسانةي ئةو ةكةييو

َ
مال

دؤزينةوةي ـــي
َ
هةول كو

َ
بةل بزانَيـــت،

طةورةش كـــة دةكات، َشـــتي نوَيش
ســـال دوو َيكـــي

َ
مندال دةبَيـــت وةك

دةكات خؤي بةســـةربةخؤيي هةست
خؤي ثَييةكاني لةســـةر و دةتوانَيت
و بِروات هةنطاوَيك ضةند و بوةستَيت
دنيايةكي و بكةويتةوة دوور لةدايكي
طرنطة، كارَيكي ئةمةش بناسَيت نوَي
ئةو تا

َ
ســـال دوو َيكي

َ
مندال بؤ م

َ
بـــةال

دةزانَيت دايكي كة خؤشـــة سنوورة
نزيكة خَيزانةكة نزيكي كةسَيكي يان

ناكةوَيتةوة. دوور و لَيي
دووركةوتنةوةيةكي ـــةو

َ
جول هةر 

بةترســـةوة، بةندة خَيزان يان دايك
تـــرس و لةبةجَيهَيشـــتني تـــرس 
نوَيي دنياي ناســـيني بووني. لةتةنيا
بةِرةفتاري بةندة

َ
منـــدال دةوروبةري

ناسينةي ئةو طةورةكانةوة، دةشَيت 
خؤش و بـــؤ ببَيتـــة بةســـةرهاتَيكي
دةشَيت بةثَيضةوانةوة  يان ئاسوودة 
بةمةش و و هةِرةشة ترس ببَيتة بؤي
يان بكةوَيتـــةوة دوور لـــةزؤر شـــت

بَيتةوة. ثاشطةز
لةدؤزينةوةي بوويـــت

َ
كـــة مندال

خؤشيت دةوروبةر نوَييةكاني شـــتة

لةوةي نيابوويـــت
َ
دل و وةرطرتـــووة 

باوكت نزيكـــةو لَيـــت كـــة دايكـــت
ثشـــتطرييت دةكات، كةواتة ئةمِرؤش
كَيشـــةت طةورةيـــت كـــة َكاتَيـــك 
لةطةل لةِرووبةِرووبوونـــةوةت نييـــة
بؤيان. و ثَيناسةت هةية خواستةكانت
هةنطاوةكاني ئةطةر بةثَيضةوانةشةوة
ئيفليج و بوون نةزانراو طةشـــةكردن
و دةوَيت ضَيت نازانيت ئةمِرؤ كرابوون،
هةميشة ضني، هةربؤية خواستةكانت
ثَيويستييةكاني ثِركردنةوةي ي

َ
هةول

دةدةيت. دةوروبةرت
ِرَيزلَيطرتن ثَيويستيي

ِرَيزي ضاوةِرَيـــي ئَيمـــة  ضةنـــد 
لةوة دةكةين، كةمـــرت بري بةرامبـــةر
نيش ثَيويستييان

َ
منداال كة دةكةينةوة

وابري هةميشـــة بةِرَيـــزي طةورةكانة،
دةبَيت بةرامبةر

َ
مندال دةكةينةوة كة

ئةوة م
َ
بـــةال بَيت، بةِرَيـــز بةطـــةورة

شـــَيوة بةهةمان دةكةين فةرامـــؤش
طرنطي بةِرَيزو ثَيويســـتي يـــش

َ
مندال

ئةطةرضي زؤرجار ئَيمةيـــة، ثَيدانـــي
كو

َ
بةل لَيناطرين، ِرَيزيان هةر نةك ئَيمة

سةرزةنشـــت و لؤمة بةرامبةر دةبَيت
بضوككردنـــةوةي و برينداركـــردن و 

بن. بَيدةنط طةورةكانيش
شَيوةي زؤرة بةكةم تةماشاكردن
شـــتَيكي تةثَيكـــردن كاتَيك

َ
وةك طال

يان كردبَيت قســـةيةكي كردبَيت يان
يان بةجلوبةرطةكةي تةثَيكـــردن

َ
طال

يان كردن دروســـت ناتؤرة بؤ نـــاو و
جَيطةكةي شـــةو ئةوةي باســـكردني
تواناي

َ
مندال دةكات بةمانـــةش تةِر

و دةدات لةدةســـت بِروا بةخؤبووني
نايمَينَيت.

باوةِرثَيكردن
زيرةكي بوويت

َ
منـــدال كة كاتَيك

لةاليةن ثشـــتطريي كـــراوة و توانات
زةنطيني و زيرةكي يان طةورةكانةوة
سةيركراوة حةتمي شـــتَيكي تؤ وةك
دةرنةضوون و ســـةرنةكةوتنت تةنيا
باوكتةوة دايك و لةاليةن لةقوتابخانة
لةســـةركراوة. قسةي  و باســـكراوة
كة هةرطيز هةســـتت بةوة نةكردووة
خَيزان هةموو لةتؤدا هةية و توانايةك
تواناكانت لةسةر باشـــيان تَيِروانيني
ثَيدةدةن تـــةواوي و طرنطـــي  هةية 
وات ئةمةش دةكـــةن. و ثشـــتطريي
هيض بوويت طةورة كة كاتَيك لَيدةكات
خؤشت

َ
دل دةسكةوتَيك و سةركةوتنت

بةخؤتةوة ناتوانيت شانازي و نةكات
بةتواناي بةرامبةر ـــي

َ
دوودل و بكةيت

بؤئةوةي هؤيةكـــة خـــؤت ئةمـــةش
و نةضَيت ئةركةكانت بةرةو لةناخةوة

طرنط نةيانبينيت. هَيندة
هةميشـــة  بوويت

َ
مندال كة كاتَيك

ِروانيوتةتة طةورةكانـــةوة لةضـــاوي
سةرنجَيكت بريوِراو هيض خؤت و دنياي
طوَيت هةميشة  وةرنةطرياوة بةطرنط
طفتوطؤ ناو بضيتة نابَيت كة بووة لةوة
دةنط بَي و طةورةكانـــةوة و باســـي
كة نةكراوة خؤش بؤ ِرَيطةت كراويـــت
بريو و ذيان لةئةركةكاني شارةزابَيت
وةرنةطرياون، بةطرنط بؤضوونةكانت
كة نةبةخشـــيويت ثـــَي نياييـــان

َ
دل

كارَيكـــت جَيبةجَيكردنـــي توانـــاي 
بؤئةوةي هؤكارَيكن ئةمانةش َهةبَيت،
دوودل هةميشـــة طةورةيدا لةكاتـــي
لةقسةكردندا و لةجَيبةجَيكردني بَيت
ضاوةِرواني هةميشـــة  ئةركةكانتـــدا
توانـــاي ناســـاندني و ثشـــتطريي
دةوروبـــةرةوة. لةاليـــةن خؤتـــي 
ستايشي و مةدح بةثَيضةوانةشـــةوة
دايك خراثة، ئةو

َ
بؤ منـــدال بَي بنةما
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ةكانياندا
َ
بةمندال هةميشة باوكانةي و

و بةتوانان و زيـــرةك كة ـــدةدةن
َ
هةل

وةردةطرن بةطرنط شـــتَيكيان هةموو
ئةو دةكةن، ستايشـــيان و هةميشة
و

َ
شـــَيوة دوودل بةهةمان نـــة

َ
منداال

بؤ خؤيان توانـــاي ضونكـــة الوازن،
لةكارةكانياندا. ناسةنطَينرَيت

َ
هةل

ثسثؤرة كة ئيشـــنباخ ئينة ماري
ئةطةر ثَييواية ثـــةروةردةدا لةبواري
شاخ ةكةمان

َ
مندال كة وابَيت باوةِرمان

دةكةين فَيريان ئـــةوا دةِروخَينَيـــت،
بَيت. خؤيان باوةِريـــان بةتواناكانـــي
دةبَيت دروست كاتَيك باوةِرةش ئةو
يدا

َ
مندال لةســـةردةمي كـــة مـــرؤظ

و نةكرَيتةوة بضوك و نةكرَيت بريندار
وَيران نةكرَيت و بةِرةخنة سةرزةنشت
بَي زؤرو يان بةستايشـــي نةكرَيـــت،
خراثي و ضاك كة لَينةكرَيت واي بنةما
دةبَيت جيانةكاتـــةوة خؤي لةيـــةك
ثشتطريييان و هةبَيت ثَييان بِروامان

بكةين. لَي
دَلسؤزي 

بةكةســـَيكي  ثَيويســـتي
َ

منـــدال
بكات بةئازارةكاني هةست كة سؤزة

َ
دل

بطرَيتةوة ي
َ
هةل دةكةوَيت كـــة كاتَيك

دةروونييةكةي و جةستةيي ئازارة و
كةوتنةكةيةوة ترســـي كة لةئةنجامي
نةوايي

َ
و دل بووة كةمبكاتةوة دروست

كاتَيك بني خةمخؤري طرنطـــة بكات.
يان دةكات شـــةرم يان دةترســـَيت
هَيناوة خراثى يان نمـــرةي خةمبارة

لةقوتابخانة.
ثَيويســـتي

َ
منـــدال لةمكاتانـــةدا

تواناي كة هةية ســـؤز
َ
دل بةكةسَيكي

نةوايي
َ
و دل ســـةيركردن و طوَيطرتـــن

ثشـــتطريي كة طرنطة زؤر هةبَيـــت،
و بطةيت طرفتةكاني لةماناي و بكةيت
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كَيشةكاني، بِروانيتة بةخةمخؤرييةوة
نةبووبَيت كةســـَيك

َ
مندال وةك ئةطةر

و باوكت دايك و كردبيتـــةوة هَيـــوري
ذياني و نةبووبَيـــت لَيـــت ئاطايـــان
بةطرنط ِرووداوةكانيان و تؤ ِرؤذانةي
بةتةنيايي هةســـتت وةرنةطرتبَيـــت
ديدةيي دنيا و بَيت كرد و بَيكةســـي
دايك كاردانةوةكاني لةضـــاوي خؤت 
هيض بةبـــَي و باوكتـــةوة بينيبَيـــت
ئةمـــةش ئـــةوا َِروونكردنةوةيـــةك
منـــدال لةتـــؤي زؤري توانايةكـــي
هةموو هةميشـــة ضونكة ويســـتووة،
و طرتووة

َ
ي خؤتدا هةل

َ
لةدل شـــتَيكت

بؤ طوَيت نةبووة كةسَيك و بوويت تةنيا
ي

َ
و جةنجال ذياويت و لةترسدا راطرَيت

كردويت. بؤ دروست دةروونييان
لَيكؤليـــنـــةوةدا لةضةنــــديـــن

كةمرت نةي
َ
منداال ئةو كة سةِّـَينراوة

بؤ ناطريَيت طوَييان و ئاطاداري دةكرَين
لةبارودؤخَيكي ثَينادرَيت و طرنطيـــان
و بَيدةنط كةسَيكي و دةذين قورسدا

دةردةضن. الدوورةثةرَيز
يان

َ
فيسؤلؤذيشـــةوة دل لـــةِرووي

لةخوَينةكةياندا بِري و زياتر لَيدةدات
نة

َ
منداال سرتيس بةرزة، ئةم هؤرمؤني

و بذين وكةدا
َ
لةطَيذةل واية وةك ئـــةوة

ثَينةدات. طرنطيان كةسيش
لةِرةفتاركردندا سنوور دياريكردني

ي
َ
بةمندال توانيويانة باوكت و دايك

ياساو ضةندين بكةن كة ئةوةت فَيري
ياسا و ِرَيساكان هةية و بةثَيي ِريســـا

دةضَيت؟ بةِرَيوة جيهانة ئةم
ياسايانةوة لةِريئةم فَيركراويتكة
جيادةكرَينةوة؟ لةيةكرت خراث و باش

شـــتانة ئةم هةموو لةزانيني ئةطـــةر
شـــارةزايةكت هيض و دوورخرابيتةوة
زؤر َيكي

َ
مندال ي

َ
بةمندال نةبَيت، ئـــةوا

يان بةخَيوكراوي بةناز و بوويت نازدار
تؤ لةبري كةسَيك و ســـةركوتكراويت
باشـــرت خؤي و داوة بِريارَيكي هةموو
كة وابووة تَيِروانيني بينيـــوةو لةتؤ
ئةو هةر و هةموو شـــتَيك دةزانَيـــت
تؤ بؤ خراثة ضي و باشة ضي دةزانَيت
بووة ةيةكت

َ
جول هةمـــوو وي

َ
و تَيكةال

يان خؤشـــة ثَيت بزانَيت ئةوةي بةبَي
نا.

ظاينكؤن سايكؤلؤذيســـتي  د
َ
 دؤنال

كة لـــةوةدةكات بـــاس ئينطليـــزي
م

َ
بةال بن، باش باوك و دايك ثَيويستة

كاردانةوةي باش بـــن كة نةك هَيندة
بكةن. دروست خراث
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ئةو دايكةية باش ثَييوايـــة دايكي
ةكةي

َ
مندال ئاطـــاداري ســـةرةتا كة 

بةثَيي ثَي ثَيويســـت. بةثَيي دةبَيت
ضانســـي ةكةش

َ
مندال طةورةبوونـــي

خـــؤي توانـــاي دةداتـــَي ئـــةوةي 
بةخؤي ثشت و فَيرببَيت و تاقيبكاتةوة
بةدايكييةوة هةميشـــة و ببةســـتَيت

نةنووسَيت.
و ســـنوور دياريكردني بةهـــؤي 
باوكةوة و دايـــك لةاليةن ياســـاكان
دةبَيت، بةهَيز بِروابةخؤبوون هةستي
لةنَيوان يدا

َ
لةكاتيمندال توانيوتة ئةطةر

شارةزايت و بدةيت بِريار خراثدا و باش
كة ئةمِرؤ كةواتة هةيـــة لةبِريارداندا 
ي

َ
دوودل و لةِراِرايي دةتوانيت طةورةي

و لةســـةر بِريـــاردان دووربكةويتةوة
يت

َ
مندال ســـةربةخؤييةي ئةو بنةماي

بؤ دةستةبةركردووة تةواوت نيايي
َ
دل

بِريارةكانت. ِراستي
ي

َ
بةمندال ئةطةر بةثَيضةوانةشةوة

ئةوا رابَيتةوة
َ
نةهَيل تؤ بؤ بِريارَيك هيض

و بِريارَيكدا لةهةر هةية كَيشةت ئةمِرؤ
دةكات. دروست بؤ يت

َ
جةنجال و ؤزي

َ
ئال

لةســـةر قةناعةت بووني بؤ دروســـت
بؤئةوةي ذيان بنضينةييةكاني بنةمـــا
بطرَيت خؤي رةوتي بةئاســـايي ذيان
خواســـتةكانت يدا

َ
لةمندال ثَيويســـتة

و ِرَيزيـــان لَيبطريَيت و بكرَيت
َ

قبـــول
ثشتطريي خراثدا كاردانةوةي لةكاتي
بةرامبةر لةبةرثرســـياربوون بكرَيت،

سةر ثةرشتيكردنيان. و ئةركةكان
جـــؤرة دروســـت بوونـــي ئـــةو
بةخؤت بِروات كة وادةكات بنةمايانة
خراث بكةيت و باش هةبَيت جياوازي
ة

َ
هةل ِرَيي سةر نةكةويتة بةئاساني و

خواست بةثَيضةوانةوة ئةطةر خاوةني
شارةزا خؤت نةبوويت و ويســـتةكاني
ذيان بنضينةييةكاني لةبنةما نةبوويت

كة لـــةو باوةِرةدايت ئةوا هةميشـــة
و بشاريتةوة ويســـتةكانت خواست و
و بةجؤرَيك دوورةثةرَيـــز و بَيدةنـــط
خؤشـــة ك ثَيي

َ
خةل بكةيت كة ِرةفتار

ي
َ
هةول هةميشـــة خؤت، نـــةك خودي

ثِركردنـــةوةي بـــؤ  خؤطونجاندنتـــة
طرنطيدان بَي دةورووبةر خواستةكاني

بةخؤت.
يـــدا

َ
مندال ئةطـــةر لةســـةردةمي

كة كاتَيك ئةمـــِرؤ ِروويداوة ةيةك
َ
هةل

خراثي شـــوَينةواري طةورةبوويـــت
بةجَيهَيشـــتـــووة، بةئايندةتـــةوة
تووشـــي دةشـــَيت ةتةدا

َ
لـــةم  حال

و بكات بةضارةنوست بوون تةســـليم
طوماني َيتةوة.

َ
نةهَيل بـــؤ ِرَيطةضارةت

لةســـةردةمي ئـــةوةي نيية تيـــادا 
بنةِرةتيةكاني ثَيويســـتيية يدا

َ
مندال

بةخؤشـــي ي
َ
مندال ثـــِر نةكرابَيتةوةو

ذياني نةبردبَيت بةزةحمةت بةســـةر
ِرةوتي خؤي دةكات و ثـــَي دةســـت
كة ئةوانةي

َ
لةطةل بةبةراورد دةطرَيت

بةسةر بةخؤشي ييان
َ
مندال سةردةميي

بَي م جَيطةي طومانة كة
َ
بةال بردووة،

بنوسَييت بةِرابردووةوة تانة
َ
دةســـةال

بدةيت بةخؤت تةكانَيك و نةتوانيـــت
ديكةو بناغةيةكي و ئايندةت لةســـةر

نةنَييت. بنيات دروست
سؤسيؤلؤذيست ســـيمباردؤ َفليث
ِرؤل ِرابردوو ثَييواية سايكؤلؤذيست و
يةكَيك هةر بةســـةر و كاريطةري هةية
بةتةواوي ناتوانَيت م

َ
بـــةال لةئَيمةوة،

ئةو ِرووداوة بدات. لةســـةر بِريارمان
دةدةن كة لةِرابردوودا ِروو قورسانةي
ن

َ
دةهَيل بةجَي طةورة زؤر كاريطةري و

بةرامبةر ِرووبةِروونةوةمـــان كةمـــن،
لةكاريطةري زؤر طرفتةكان  كَيشـــةو

ماناترن. ثِر ِرووداوةكان
ئَيســـتاو لةنَيوان كردن جياوازي

هةيـــة، خـــؤي مانـــاي  ِرابـــردوودا
لةســـةر هةية ضونكـــة كاريطةريـــي
هيواو بوونـــةوةي دروســـت دووبارة
لةذياندا، ِرَيكردن باشـــرت و ئاواتةكان
كاربكةينةســـةر ناتوانـــني ِراســـتة
م دةتوانني

َ
بـــةال بيطؤِرين، ِرابـــردوو

لةســـةر ِرووداوةكاني بؤضوونةكانمان
ئةطةر هةندَيجـــار بطؤِرين. داهاتـــوو
بؤضوونةكانمان ضوارضَيـــوةي تةنيا
هةموو وَينةي بؤئةوةي بطؤِرين بةسة
بؤضوونةكانمان ضوارضَيـــوةي  نـــاو 

بَيت. بةسةردا طؤِرانييان
ضوارضَيوةي  دةتوانني  ضؤن

بطؤِرين؟ منداَلي لةسةر بؤضوونةكانمان
ضــــــوارضَيـــوةي دةتـــوانـــني
بطؤِرين ي

َ
مندال لةسةر بؤضوونةكانمان

ســـةرنجةكانمان بةطؤِريني ئةويـــش
لةِرَيي ســـةير كردنيـــان،  و فـــراوان
داهاتوو و ي

َ
مندال ســـةردةمي كردني

هةموو بةشوَين فروانرتو بةشَيوةيةكي
ئةطةر بطةِرَيني ثؤزةتيظةكاندا شـــتة
بةشـــوَين طرنطة بـــن. زؤر كةميـــش
كة بطةِرَيني زانياريانـــةدا هةموو ئةو
سةرنج و طرتوون وةرمان لةرابردوودا
ويان

َ
تَيكةال كة مرؤظانةي ئةو بدةينة

ناو خَيزانةكةي ســـةيري هةر و دةبني
لةسةرةتادا لةوانةية نةكةين. خؤمان
كة جَيثةنجةي وا نةدؤزيتةوة كةسَيكي
ماناي و بَيت يتةوة ديار

َ
بةمندال باشي

نابَيت م
َ
بةال الت، ثؤزةتيظي هةبَيـــت

بةردةوام دةبَيت و لةطةِران ببيت بَيزار
سايكؤلؤذيست زاكسة-ي ئولريش بيت.
كةسَيك باوةِر نيية هيض جَيي َثَييواية
لةطةل طةنجيدا ي و

َ
مندال لةسةردةمي

دةووروبةريدا مرؤظةكانـــي هةمـــوو
ســـوزي

َ
دل كةســـي  و نةطونجابَيـــت

نيم باوةِرةدا لةو هةرطيز نةبووبَيـــت
بةرةنطاري بتوانَيت هةبَيت كةســـَيك
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ض ببَيتةوة باروودؤخانـــة ئـــةو جؤرة
َيك.

َ
مندال جاي

بري بةوردي ثَييواية ئةطةر هةروةها
بريةوةريةكاني سةر بضينة بكةينةوةو
كة دةردةكةوَيـــت زوومـــان بؤمـــان
ي

َ
بةمندال هةبووبَيت شـــتَيك دةبَيت

لةوانةية يةكَيك كردبـــني، خؤشـــي
َ
دل

ويستبَيتيت خؤشي لةمامؤســـتاكانت
و بوويت

َ
ئاقل زيـــرةك و لةبةرئةوةي

خؤش بووبَيت، ال ئةوت وانـــةي تؤش
ِرؤذانة ِرَيطاي قوتابخانة لةســـةر يان 
شرييني بةالي ئةو دووكاني ماوةيةك
حةزت كة ِرؤشـــتبيت و خواردنانةدا
بكِريت لَي شرييني هةميشـــة كردووة
يان بؤت، بووبَيت خؤش شوَينَيكي و
طوزةرة ئةو كةكةي

َ
خةل لةبةرئةوةي

ويســـتوتة خؤشويســـتووة تؤيـــان 
يان بِرؤيت ِرَيطايـــةدا بةو هةميشـــة
نةكردوويت بَيزاريـــان كةم بةاليةنـــي
جؤرة ئـــةم و ئازارييـــان نةداويـــت.
كةميش و كاتي ئةطةرضي بريةوةريانة
و كردوويت خؤشـــيان 

َ
دل م

َ
بـــةال بن، 

كة شتانةي لةو خستوويتةوة دووريان
كردوويت. بَيزاريان

وي
َ
تَيكةال ئةو زؤر طرنطـــة كةواتة

خَيزانن لةدةرةوةي ثةيوةنديانةي و
خؤشـــمان كةســـانةي ئةو

َ
لةطةل و 

لَيمان و دةوَيني خؤشـــيان و دةوَين
دةكـــةن. ثشـــطرييمان و  تَيدةطـــةن

وةك دةروونيمان هاوســـةنطي ضونكة
بةو ثةيوةنـــدي تةنيـــا طةورةيـــةك
ناتوانني كاريطةريمان كة نيية شتانةوة
لةكاتي ئةطةرضي هةبَيت. لةســـةريان
كؤكردنـــةوةي توانـــاي يـــدا

َ
مندال

نـــني شـــارزا كةمـــةو زانياريمـــان
طةورة كاتَيك م

َ
ذياندا، بةال لةبوارةكاني

كاريطةريمان زؤركات دةتوانني دةبني
هةبَيت. طؤِرانكاريةكان ِرووداوو لةسةر

ثةيوةندية دةتوانـــني  لةطةورةيـــدا
داِرَيذين بةجؤرَيك يةتيةكانمان

َ
كؤمةال

ساِرَيذ ي
َ
مندال سةردةمي برينةكاني كة

كة كةلَين و بؤشـــاييانةي و ئةو بكةن
بكةنةوة. ثِريان هةن لةدةروونماندا

ئةمِرؤش  تازةي زانســـتي  بةثَيي
مَيشكي مرؤظ بةثَيي تةمةن بةهؤي
وةرطرتني زانياريوفَيربوونةوة طؤِراني
سةِّـَينراوة هةروةها دَيت. بةســـةردا
دةرروونييةوة ضارةســـةري بةهـــؤي
لةتةمةني نَيطةتيظانـــةي طؤِرانة ئةو 
ِروويان مَيشـــك لةثَيكهاتةي يدا

َ
مندال

بكرَينةوة. ئاسايي ديكة جارَيكي داوة
دةوري دةروونـــي ضارةســـةري
لةضارةســـةر هةية طرنطي كاريطةرو
نؤيرؤبايؤلـــؤذي لةِرَيـــي كردنـــداو
كة ببينرَيت دةتوانرَيـــت مؤدَيرنةوة
بةِراستي دةرووني ضارةسةري ضؤن
مَيشك زيندةضاالكي كةموكوِريةكاني

دةكاتةوة.
َ

نؤرمال
لةبواري ثســـثؤر باوةِر يوئةخيم
باوةِرةداية لةو هةناويـــدا و دةرووني
هةر نةك كة ضارةســـةري دةروونـــي
كو

َ
بةل هةية دةروون لةسةر كاريطةري

كَيشة ضارةســـةري ِرَيطةوة هةر لةو
دةكرَيت. جةستةييةكانيش

ضارةســـةري دةرووني  هةر َ نةك
لةطةل ِرووبةِرووبونةوةمـــان بطـــرة
ثةيوةنديةكي بوونـــي  دةووروبةرداو
 يارمةتيمان

َ
توندوتـــؤل يةتـــي

َ
كؤمةال

ثؤزةتيظمـــان تَيِروانينـــي دةدةن 
بني شـــارةزا و بَيت لـــةال دروســـت
وامان ئةمةش و ذيانـــدا لةبوارةكاني
ببةستني ثشت بةخؤمان كة لَيدةكات
و ذيان بةرامبـــةر و ِرةشـــبني نةبني

دةوورووبةر.
ناسك لةئةَلمانيةوة: وةرطَيِراني
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هَيلكة هةندَيك بؤضي
بؤرةو هةندَيكى ديكة

سثي؟
بةشـــَيوةيةكى هَيلكـــة  ـــي

َ
توَيكل

كاليسيؤم لةكاربؤناتى ســـةرةكى
هةندَيك سثيية،  كةِرةنطى ثَيكدَيت 
تايبةتى لةبؤيةى  جؤرَيك ندةش 

َ
بال

هَيلكةكانيان دةرةوةى ديوى لةسةر
شاردنةوةيان بةمةبةستى دادةنَين
و ديكة نـــدةى

َ
بال و لةبوونـــةوةران

جياكردنةوةى دةدةن بؤ يارمةتيشي
ديكة. ندةى

َ
بال لةهَيلكةى

هَيلكةى قاوةييـــةى ئـــةو ِرةنطـــة
بؤيةى بـــؤ دةطةِرَيتةوة مريشـــك

 Protoporphyrin ثروتوبورفرييـــن
شـــيبوونةوةى لةئةنجامـــى كـــة 
كاتَيك بةرهةمدَيت، ؤبينةوة

َ
هيمؤطل

ســـثي يان بؤر مريشـــك هَيلكـــةى
بةجؤرى ثةيوةندى ئـــةوة دةكات
و خؤراكةوة هةية كةدةيخوات ئـــةو
وة

َ
بال ئةو بؤضوونة خؤشـــمان الى

لةِرووى و باشـــرتة بؤر كةهَيلكةى
بؤية ةمةندترة

َ
دةول تةندروستييةوة

ثةلةوةرطة هَيلكةى دةبينني زؤرجار
بؤرة، ِرةنطيان بازرطانييةكانيـــش 
بةمريشكةكان خؤراكانة ئةو ضونكة
هَيلكةكةيـــان كةِرةنطـــى دةدةن 
زؤرتريـــن بؤئـــةوةى بـــؤردةكات
بةتايبةتى لةو لَيبفرؤشـــرَيت بـــِرى
ِرةواجي بـــؤر هَيلكةى شـــوَينانةى

 Maran مـــاران هةيـــة. مريشـــكى
دةكات ماهوجاني ِرةنـــط هَيلكةى
قاوةيي هَيلكـــةكان ِرةنطـــى  واتة 
لةسييةكانى بؤيةكةمجار سوورباوة
ئةو ِرابردوودا لةبةريتانيا ســـةدةى
واى كةزؤركـــةس بينرا هَيلكةيـــة
لةدةرةوة هَيلكةكان ِرةنطى دةزانى
جؤرَيك م لةِراستيدا

َ
بةال كراون، بؤية

ئةو لةخؤراكى لةبؤيـــةى تايبةتـــى
بةكارهاتبوو. مريشكانةدا
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بةر لةتةقينةوة مةزنةكة ضي ِروويداوة؟

ثؤل ديفيز 

لةضوارضَيوةي ئةو قسةيةدا كة 
َيت: كات و شـــوَين تةنيا لةطةأل 

َ
دةل

ِروودانـــي تةقينـــةوة مةزنةكـــةدا 
دةركةوتوون، ئةو ثرســـيارةي كة 
ضي ثَيش ئةو تةقينةوةية ِروويداوة 
لةديدةي زاناياني طةردوونةوة بةبَي 
مانا دةمَينَيتةوة، بةآلم بؤضي كات 
دةركةوتوون؟  لةثِرَيكدا  شـــوَين  و 

ياســـاكاني فيزيا لةكوَيوة دَين؟
َيت: 

َ
تيؤري تةقينةوة مةزنةكة دةل

دروســـت بووني ئـــةو طةردوونةي كة 
تيايدا دةذين ئةو ســـاتة دةطمةنةية 
بةزو دابـــةزة، كوانتةمييةكان 

َ
كة هةل

بآ هيض هؤكارَيكى لةثَيشـــينة بوونة 
هؤى دةركةوتنى شـــوَيكات بةو وزةء 
ماددةيـــةوة كة لةمـــِرؤدا دةيبينني. 
ثَيش ئةوة هيض شـــتَيك نةبوو، وةك 
ضؤن هيض شتَيك لةباكووري جةمسةري 
باكووردا نيية! كات خؤي تةواو بووة، 
بةآلم بناغةي دروست بووني نيية، ثلة 
تايبةتمةندييانةي وةرطرت  ئةو  بةثلة 
كـــة لةكاتي ئَيســـتادا هةيةتي، وازي 
لةو خاســـيةتانة هَينا كة ثةيوةستن 
بةِرةهةندةكانـــي كاتـــةوة، زاناكاني 
َيك بـــؤ دؤزينةوةي 

َ
فيزيـــا وةك هةول

زنجريةيـــةك لَيكدانةوة بـــؤ جيهان، 
لةو ياســـا فيزياييانةوة كة ثَيشنياري 
دةكـــةن واي بـــؤ دةضن كـــة جيهان 

ناكاتييةو لةدةرةوةي طةردوونداية. 

بةر لةتةقينةوة مةزنةكة ضي ِروويداوة؟بةر لةتةقينةوة مةزنةكة ضي ِروويداوة؟بةر لةتةقينةوة مةزنةكة ضي ِروويداوة؟
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جَيطةي ةكةي
َ
قوول سروشتة بةآلم

دةطةِرَيتةوة بؤ كة ئةو توَيذينةوةيةية
ميتافيزيكا.

كة دةزانن لةمِرؤدا كي
َ
خةل زؤربةي

مةزنةوة لةتةقينةوةيةكي طـــةردوون
ي ئةوة

َ
هةول كة هةر بووة، بةآلم ثةيدا

ببينني، بةِرووني ِرووداوة ئةو دةدةن
ضي ثَيشةوة: دَيتة ورد ثرســـيارَيكي
كة ثَييةي بةو ِروويداوة؟ ئةوة ثَيش
مةزنةكة تةقينةوة ِرووداني بريؤكةي
بريؤكةيةكي ثَيشـــينة هؤيةكي بةبَي
ئةم دةضَيت نامؤية ثَيمـــان، لـــةوة
بَيت، وةآلمَيك ضاوةِرَيـــي ثرســـيارة
لةزانايانـــي زؤر  ئةوةشـــدا  لةطـــةأل 
دةكةنةوة جةخت لـــةوة طـــةردوون
ثةيوةستة ثرســـيارةي جؤرة كة ئةو
تةقينةوة مةزنةكةوة بةِرووداني ثَيش
بنةِرةتي لةبةرئةوةي نةك وةآلمة، بَي
هةتا مرؤظدا هؤشي و لةبري طةردوون
دةمَينَيتةوة، كوَيرةيي بةطرَي ســـةر
مةســـةلةية ئةو لةبةرئةوةي كـــو

َ
بةل

بَيماناية.
سةرنجمان كة بابةتةية ئةو ئةمة
ئةو و كتَيب زؤرجـــار ِرادةكَيشـــَيت،
تةقينـــةوة دةربـــارةي كؤنطرانـــةي
بؤ هةلَيك دةبنة دةطريَيـــن، مةزنةكة
دروست لةسةر لَيدوان و قســـةكردن
كؤششي ئيمانداران طةردوون، بووني
لَيكدانةوةي ي

َ
هةول كة زانايانةي ئةو

دةدةن طـــةردوون بووني دروســـت
يكردن

َ
نكؤل بـــؤ دادةنَيـــن َيـــك

َ
بةفَيل

لةوان بَيباوةِرانيش ي
َ
دوودل لةيةزدان،

دروســـتبووني ضونكة كةمرت نييـــة،
لةهيضةوة، جَيي طـــةردوون ضةرخي
دروســـت بريؤكةي بةقةدةر طومانـــة
مةسيحي ئاييني كة لةعةدةمةوة بوون

دةكات. بؤ بانطةشةي
طةردووننيـــةكان لةزانـــا كـــةم 
بووني دروست دذ بةبريؤكةي لةمِرؤدا

دياريكـــراو لةســـاتَيكي طةردوونـــن
ئةطةرَيكي دةوةستنةوة. لةِرابردوودا
هةميشـــةو طةردوون َيت

َ
دةل كة ديكة

بةشَيوةيةك هةبووة- لةئةزةلةوة َهةر
لةطةل ئةطـــةرة ئـــةم لةشـــَيوةكان
طـــةردوون ئةطـــةري دروســـتبووني
دةوةستَيت، دذ دياريكراودا لةساتَيكي
خؤرو ئةوا وا بواية ئةطـــةر هةروةها
هةتـــا ئةســـتَيرةكان نةياندةتوانـــي
زوو درةنط و بدرةوشـــَينةوة، هةتاية
دةبَيت تةواو سووتةمةنييةكانيان هةر
كردارة هةموو بةسةر ئةمةش نامَينن. و
ضونكة دةبَيت، جَيبةجَي فيزياييةكاندا
ئةستَيرةكان و خؤر درةوشـــانةوةي
لةطةردووندا بةوزةيةكة ثَيويســـتيان
تةواو قابيلي كة هةيـــة بةبِرَيك تةنيا
بةردةوام ئةمةش وادةكات كة بوونة،
نةشـــياو كارَيكي هةتاســـةر بوونيان
ياساي لةسةر نموونةيةكة ئةمة بَيت.
ئةطةر كة  ســـةرمؤدايناميك دووةمي
جَيبةجَيي طةردووندا هةموو بةســـةر
دةكةين ئةوة ثَيشـــبيني ئةوا بكةين،
ضارةنووسي نةمان ئةم طةردوونة كة
ئةوثةِري ئةنرتؤثيا باري و بؤ دةبَيت
لةبةرئةوةي دةطةِرَيتةوة، فةوزا يان
ئةو نةطةيشتوينةتة هَيشـــتا كة ئَيمة
ناكرَيت كة طةي ئةوةية

َ
بةل ئةمة بارة،

هةر ناكؤتاوة لةزةمةنَيكي طـــةردوون
هةبووبَيت.

ثشتَيكي
َ
ثال ضةند خؤشبةختي بؤ

هةن تيؤريي  لةبريؤكةي  بَيجطة ديكة
دياريكراو بنضينةيةكـــي تا بـــةوردي
ســـَي لَيرةدا طةردوون، بخةينـــة ثاأل
طةي

َ
بةل لةتَيبينيكردن جياواز جؤري

ثشتيواني بؤ دةبةخشـــن راستةوخؤ
مةزنةكـــة، ئةو كـــردن لةتةقينـــةوة
ماندا

َ
بةخةيال زؤرترينيانةو كة هؤيةي

بِروابكةين لَيـــدةكات دَيت و وامـــان
لةتةقينةوةيةكي شـــتَيك كـــة هةموو

كة ئةوةية بووة، دروســـت مةزنةوة
هةر ئةمِرؤمان ِرؤذي تـــا طـــةردوون 
لةيةكدي طاالكسييةكان لةكشانداية:
كاســـَيتةكة ئةطةر دةكةونةوة، دوور
لَيبدةينةوة بةئاِراستةيةكيثَيضةوانةدا
تةقينة كة َينني

َ
بيخةمل دةتوانني ئةوا

مليار ثانزة بؤ دة نزيكـــةي مةزنةكة
ِروويداوة. لةمةوبةر

َ
سال

كة ضاالكي تيشـــكدان مَيـــذووي
ســـاأل مليار بةضوار زةوي تةمةنـــي
طريمانةية ئـــةم َينَيت

َ
دةخةمل و نيـــو

دووةم طريمانـــةي دةكات، بةهَيزتـــر
زؤر بةبةردبووي لةتيشكداني بريتيية
تيايدا كؤســـمؤس هةموو كة تايبةت
ثاشـــماوةي ئةمةش مةلـــةدةكات،

 300000 كة  طةرمةكاني تيشـــكدانة
مةزنةكـــة تةقينـــةوة ســـاأل ثـــاش
لَيكدةداتةوة. بةتةواوةتي دةرضووة
لةطةأل ســـَييةمة، طريمانةي هةرضي
ِراســـتةوخؤية كةمرت كة ئةوةشـــدا
ديكة لةواني قايلثَيكردنـــي كةضـــي
تيشـــك طةية

َ
بةل كةمـــرت نيية. ئـــةم

ِرَيذةييةكان ضِرييـــة ســـةر دةخاتة 
دةتوانني كة كيماييةكاندا، لةتوخمة
لةو قؤناغة ئةتؤمي ضاالكي بةزمانـــي
تةقينةوة كة ثـــاش ضِرةدا و طـــةرم
ســـةنطاندنَيكي

َ
بةهةل هات مةزنةكـــة

يبسةنطَينني.
َ
هةل ِراست

زانستيي بةضةمكي كي
َ
خةل زؤربةي

وةســـفكردني بؤ مةزنةكة  تةقينةوة
بةآلم ئةطةر قايلن. طةردوون، بناغةي
بنةِرةتييةكةوة، ِرووداوة ناو ِرؤبضينة
ِرووداني ثَيشـــبيني بابةتة ئةوا ئـــةو
بةاليةوة كَي » دةكات: مةترســـييةك
تةقينةوة دواي ضركة نيـــو كة طرنطة
ضي ِروويـــداوة! «، هةروةك مةزنةكة
نووسيويةتي: لةرؤذنامةنووسان يةكَيك
ثَيش ضركةيةك لةتةقينةوةكة كارة ئةو
ِرةخنة كةسانةي كة بووة؟، ئةو ضؤن
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ئةم حةزدةكةن دةطـــرن لةم ئةطةرة
بكةن زانايانة ئةو ئاِراستةي ثرسيارة
دةكةن خؤيانةوة بةتواناي شانازي كة
هَيماكاني لَيكدانةوةي و لةشيكردنةوة
لةوةناطرَيت ِرَي ئةمة بةآلم سروشتدا،
تيؤري بنةِرةتي تةقينةوة مةزنةكة كة
َين

َ
دةل ثَيي كة نيية تيادا ساتةي ئةو

تةقينةوةكة». ثَيش ضركة «نيو
ئةم واتاي تاِرادةيـــةك بؤئةوةي 
لَيكبدةمةوة، تةمومذاويية تَيبينييـــة
ثَيويســـتة شـــتَيكدا  هةموو لةثَيش 
بةآلم ة،

َ
هةل بريؤكةيةكي كة لةســـةرم

تةقينةوة دةربارةي سروشتي باو زؤر
كة بةطشتي بخةمةوة. مةزنةكة بةدرؤ
كـــة بـــِرواي ئةوةيـــة ثَيضةوانـــةي
تةقينةوةي تةقينةوةكة ثَيدةكرَيت،
ثةستَيوراوانةي ضِربووةوة ماددة ئةو
لةوةوثَيش كة نني بؤشـــايية ئةو ناو
بَيذييةكمدا لةهةموو وانـــة هةبـــووة.
ئةو هةميشـــة بابةتة ئةم دةربارةي
كة دةبنةوة ِرووبـــةِرووي طوَيطرانـــة
طـــريؤدةن: ثرســـيارةوة بةهةمـــان
مةزنةكةيدا تةقينـــةوة ضـــي هانـــي
تةقينةوةكة ضةقـــي ِرووبـــدات؟ كة 
طةردوون سنووري كوَيوة؟ دةكةوَيتة
كة ثرسيارانة كوَيوة؟ ئةم دةكةوَيتة
بةبابةتةكةوة ثتةويان ثةيوةندييةكي
دةخةنة تيشك لةِراستيدا كةضي هةية،
ئةو بؤ ة

َ
هةل تةواو تَيِروانينَيكي ســـةر

باشرتين دةكشـــَيت. كة طةردوونةي
لةمةسةلةكة بةِراستي بؤئةوةي ِرَيطة
كة بكةين تَيِرامان كة ئةوةية تَيبطةين
دووركةوتنةوةي طةردوون كشاني هؤي
لةضةقَيكي نيية طاالكسيةكان هةموو
شوَين كة لةبةرئةوةية كو

َ
بةل هاوبةش،

دةكشَيت هةيةو طاالكسيةكاندا لةنَيو
بريؤكةية ئـــةو دةئاوســـَيت

َ
هةل يان 

شَيوةكةي يان دةكشـــَيت كة شوَين
ِرَيذةيية تيؤرة ثَيشـــبيني دةطؤِرَيت

دةكات. ئاينشـــتاين طشـــتتييةكةي 
تاقيكردنةوةي ذَير خراية ئةم تيـــؤرة
زانا لةطشت وا بةجؤرَيك كة تةواوةوة
ثَيي كة بكات جدييةكان طةردوونناسة
تا كة تيايانداية بةدةطمةن و بنب قايل
مةزنةكة تةقينة نةياري ئةمـــِرؤ ِرؤذي

بن.
نة طشتي، ِرَيذةيي تيؤريي بةثَيي
خامؤش جَيطةيةكي شـــوَين نة كات و
طةشـــةي طةردوون كة ثَيكناهَينـــن
بةشـــي دوو كو ئةوان

َ
بةل بكات، تَيدا

كردنةكةين بـــوارى كَيش تةواوكةري
شـــَيواييةك وةك بـــوارة ئـــةم  و 
شـــوَيكاتجا لة يـــان ضةمانةوةيـــةك
ئةوةي ةتةدا

َ
لـــةم حال دةردةكةوَيت.

ئةم لَيـــرةدا، طرنطة بةالي ئَيمـــةوة
ثلة كشـــانَيكي شـــَيوةي  شَيواويية

وةردةطرَيت. شوَين بةثلةيي
كاغةزيي ثارضة كـــة دانَيك

َ
ميزةل

ِرووةكةيةوة بةســـةر  بضوك بازنةيي
سةركةوتووة نمونةيةكي نووســـاوة
بكةينة تا فوو كة طةردووني كشاو بؤ
كاغةزة ثارضة دانةكـــةوة

َ
نـــاو ميزةل

طاالكســـيةكان ي 
َ
ِرؤل كة  بازنةييةكان

دةكةونةوة. دوور لةيةكـــدي دةبينن
ِرووي ئَيمة كة بزانني ئةوة ثَيويســـتة
ضةماوةكة بةشـــوَينة دانةكـــة 

َ
ميزةل

ئةو دةشـــوبهَينني، يان شـــَيواوةكة
يان ؤنةكة

َ
بال ناو دةكةونة ناوضانـــةي

هيض قةوارةيةك لةطةردووني دةرةوةي
نانوَينن. ِراستةقينةدا

دةبةستني، وَينةية كاتَيكثشتبةم
لةمةســـةلةي كة باس ئامادةين ئَيمة
دووبارة با بكةين، طـــةردوون بناغةي
طةِراوةيي

َ
بةهةل طـــةردوون كاســـَيتي

لَيبدةينـــةوة: يـــان بةثَيضةوانـــةوة
لةباتي دةضَيتةوةيةك دانةكـــة

َ
ميزةل

دانةكة
َ
بكشـــَيت، ئةطةر ميزةل ئةوةي

نةرمي (ئةطةر بَيـــت خِر بةتةواوةتي

كةواتة بـــوو) ناكؤتـــا الســـتيكةكة
دانةكة

َ
ميزةل لةِرابردوودا، و لةساتَيك

و ضؤتةوة يةك دا
َ
خال هةمووي لةيةك

يةك. بضَيتةوة زياتر  لةوة  ناشتوانَيت
كات بةئاِراستةي كاســـَيتةكة  كاتَيك
دةردةكةوَيت بؤمـــان لَيدةدرَيتةوة،
ئةو لَيكرد باسمان ئَيســـتا كة ئةوةي
شـــوَين كة دةكاتةوة ِروون بنضينةية
لةســـاتي تةقينةوة مةزنةكةدا خؤي 
ثاشان بووة، دروست شتَيكةوة لةهيض
قةبارةيةكي بؤئـــةوةي و دةكشـــَيت
دةبَيت بةردةوام  ثَيكبَينَيت طةورةتر 
بكةين ئةوة تَيبيني باش با لةكشاندا.
ناكشَيت: شـــت-دا لةناو كة طةردوون
كشاني لةطةأل بةثلة ثلة شوَين خؤي
بةهةمان و دروســـت بووة طةردووندا
و وزةكةي طـــةردوون ماددةي ِرَيطة،
نزيكيةوة لةساتَيكي يان لةسةرةتادا

دةركةوتوون.
وةســـفـــكردنة، ئـــةم بةثَيـــي 
ةتـــي

َ
لـــــةحال وةك بةتةواوةتـــي

سنوورَيك و دانةكةدا، هيض ضةق
َ
ميزةل

كة ناتوانني هةرطيـــز نييـــة، كةواتة
بكةنـــني

َ
هةل لةطـــةردوون خؤمـــان 

طاالكســـيةكان ضاودَيري بؤئـــةوةي
دووردةكةونةوة. لةيةكدي كة بكةين

طريوطرفتَيك ضةند  تووشي  ئةطةر
شـــوَين بؤ تَيِروانينَيك لةداناني هاتني
هاتوو، كؤتايـــي قةوارةيةكـــي وةك 
ةِراوكَي

َ
دل تووشـــي ئةوا بَيســـنوور،

ِرَيطة بةهةمان باوباثريانيشمان مةبن!
سةرســـوِرماوبوون زةويدا لةبةردةم
يـــان زةوي كـــة لةوباوةِرةدابـــوون
ئاِراســـتةكاندا بةهةموو ناكؤتا بةرةو
لةشـــوَينَيكدا يـــان درَيذدةبَيتـــةوة،
لةوانةية كـــة ســـنووردارة بةلَيوارَيك
لةواقيعدا، خوارةوة! بكةوينة لَيوةي
زةوي دةزانني، بةباشي ئَيســـتا وةك
هةروةها درَيذ نابَيتةوة ناكؤتا بةرةو
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بَيسنووريشة.
طرنطـــة لَيـــرةدا ئـــةوةش بزانني 
ـــةي شـــوَيني لَيـــوة 

َ
كـــة ئـــةو خال

َيـــت ناكةوَيتـــة «ناو» هيض 
َ
دةقول

َ
هةل

شتَيكةوة. شـــتَيك نيية كة بةبؤشايي 
ـــة بنضينةي 

َ
دةورة درابَيـــت، ئةوخال

طةردوونة كة بةثةســـتَيوراوي بةرةو 
تَيبيني  هةروةها  دةردةضَيت.  ناكؤتا 
ةية 

َ
ئـــةوةش بكةين كة ئـــةم دةنكؤل

بؤماوةيةكي ناكؤتا لَيرةدا نامَينَيتةوة 
كو يةكسةر 

َ
ثَيش ئةوةي بكشَيت، بةل

دةردةكةوَيـــت  شـــتَيكةوة  لةهيـــض 
لةواقيعداو  تَيثةِرَيت  بةكاتدا  بَيئةوةي 
ةية 

َ
بةثَيي تيؤري ِرَيذةيي ئةم دةنكؤل

ناتوانَيت بةهيض شَيوةيةك لةناو كات-
دا بَيـــت، ضونكة كات خـــؤي لَيرةوة 
دةســـت ثَيدةكات، لةوانةشـــة ئةمة 
بَيت  بؤكراو  ئاماذة  يةكالكةرةوةترين 

لةتيؤري تةقينةوة مةزنةكةدا.
دروســـتبـــــوونـــــي بيـرؤكـــةي 
 كات-دا، 

َ
طةردوونَيكي فيزيايي لةطةل

نةك لةناو كات ــ دا بريؤكةيةكي نوَي 
نيية، لةوانةية بطةِرَيتةوة بؤ قةشـــة 
ثَينجةمدا،  لةســـةدةي  ئؤطستينؤس 
ِرةواقي  فةيلةســـوَّـ  بـــؤ  تةنانـــةت 
ســـينيكا ثَيش ئايني مةســـيحييةت، 
تيؤرة  ضاوةِرَيـــي  دةبوايـــة  م 

َ
بـــةال

بكرداية  ئانيشـــتاينمان  ِرَيذةييةكةي 
ِرَيزي تةواوي  بؤئةوةي ئةم بريؤكةية 
زانســـتي لَيبطرياية. توخمي بنةِرةتي 
ئانيشتايندا، لةوةدا  ِرَيذةيي  لةتيؤري 
كؤدةبَيتةوة كات و شـــوَين دووبةشن 
لةطةردوونـــي فيزيايي و ناتوانرَيت بؤ 
تةنيـــا ضوارضَيوةيةكـــي باكطراوندي 
ثشتي طةردوون 

َ
بضوك بكرَينةوة كة ثال

َيـــك كة 
َ
دةكات، لَيـــرةوة هـــةر هةول

طةردووني  بنضينـــةي  دؤزينةوةي  بؤ 
ثَيويســـتة  ئةنجامدةدرَيت  فيزيايـــي 

ثِرؤذةى ئةتَلةس بؤ تاقيكردنةوةى تةقينةوة طةورةكة
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و شـــوَين لةدايكبووني كة لةســـةري
بةثَيي م

َ
بـــةال لَيكبداتةوة. كاتيـــش

شـــوَين كة ِرةوانرتة ِرَيذةيي، تيؤري
هةبَيت، ســـنووريان يان لَيوار و كات
زاراوةي َين

َ
دةل ثَيي بةزماني بريكاري

هةرةسهَيناني كؤتايي ي
َ
خال تاكبوون.

ِرةشـــدا لةكونَيكـــي ئةســـتَيرةيةك
و تاكبوونة نموونةيـــة لةســـةر ئـــةم
كات بنضينةي كة ِرابردوو، ســـنووري
مةزندا، لةتةقينةوةيةكـــي و شـــوَين
لةم لةســـةري، ديكةية نموونةيةكي
بؤ بطةِرَينينةوة كات ئةطةر ةتةدا

َ
حال

ثةســـتَيوراوةتر طةردوون ئةوا دواوة
بةهَيزتر شوَيكات ضةماوةتردةبَيت و
ي تاكبووندا

َ
لةخال ناكؤتـــا تا دةبَيت،

دةبَيت.
ســـنوورةي دةتوانني ئةو كةواتة
بوارى كة ببينني َيك

َ
خال وةك طةردوون

ضةماوةي بةمةش تَيداية، كَيشكردني
دي ضي و دةبَيـــت ناكؤتا شـــوَيكات
لةشَيوةيةكي ئةمكارة نابَيت. فراوان
ساكاردا لةلوتكةي قوضةكَيك دةضَيت
كؤتايي خِر كةِرووةكةي بةســـةرَيكي
كة ئاِراستةكراوة ناكؤتا بةرةو و َدَيت
لةطةل دةكات، ديـــاري كؤتاييةكةي 
لةناو سنووري طةردوون كة ئةوةشدا
ِرةهةندي نيية، لةواقيعدا يةك شوَيندا

لةكات-دا. كةمةوة بةاليةني هةية
بناغةيةكمان  بوونـــي  هـــةر كـــة
ثرســـيارة ئةو كـــرد، 

َ
قبول بـــؤكات 

ثَيش ضي َيت:
َ
دةل دةردةكةوَيت كـــة

كة مةزنةكـــة ِروويـــداوة تةقينـــةوة
ماوةيةك هيض ماناية، بَي ثرسيارَيكي
ضونكة نيية، مةزنةكة تةقينةوة ثَيش
مةزنةكةدا تةقينـــةوة 

َ
لةطـــةل كات 

ئَيمة بةداخةوة ثَيكردووة، دةســـتي
مي

َ
وةال

َ
ثوضةل بةتَيبينييةكي زؤرجار

شتَيك دةدةينةوة«هيض ثرسيارة ئةم

نةبووة»، مةزنةكة تةقينـــةوة ثَيش
بووني دروست دةبَيتةهؤي كارة ئةم
ك«هيـــض

َ
خةل ـــة،

َ
هةل زؤر بريؤكـــةي

وةك ضوارضَيوةيةدا لةم شـــتَيك»-ي
م

َ
بةال لَيكداوةتةوة،

َ
بةتال شوَينَيكي

بؤمان ثَيشـــةوة لةباســـةكاني وةك 
تةقينةوة ثَيش شـــوَين كة دةركةوت
نةبووة، هةروةك كات بووني مةزنةكة
لَيرةدا شـــتَيك» «هيض ئايـــا وشـــةي
كة وردتـــر، شـــتَيكي طةيـــة بـــؤ

َ
بةل

ةتَيكي
َ
يان حال ثَيشـــينة لةشوَينَيكي

لَيوة كة لةوانةية شوَيني بضَيت ثةتي
ســـتيظن وةك نةخَير بَيـــت؟

َ
قوال

َ
هةل

ئينطليزي ئةســـرتؤفيزيايي هوكنـــط
ثرســـيارةدا: ضي بةم خؤي ئاماذةي
هةية؟ باكووردا جةمسةري لةباكوري
«هيض بدةينـــةوة: م

َ
وةال دةتوانـــني

زةوييةكي كة لةبةرئةوةي نةك شتَيك»
«هيض قةوارةكةي هةيـــة تةمومذاوي
ئةو لةبةرئـــةوةي كو

َ
بةل شـــتَيكة»،

ثَيدةدةين ئامـــاذةي كة ناوضةيةي،
نةك نيية بووني لةبنةِرةتدا، نيية هةر
كو

َ
بةل فيزيايي، بةشـــَيوةيةكي تةنيا

شتيش هةمان لؤذيكيش. بةشـــَيوةي
كة دةبَيت هاوجَي ماوةيةدا ئةو بةسةر
ئةم كةوتووة.  مةزنةكة تةقينة ثَيش 
نيية، بووني  بةثَيناسةكردن، قؤناغة 
كة ئةوةي دةربارةي ثرسيار بةمةش
بَي ثرســـيارَيكي ِروويداوة ضي تيايدا
بَي مانايي ثرســـياركردن وةك ماناية
باكوور جةمسةري باكووري دةربارةي

واية.
كةس ثةســـت ئةم كارة هةندَيك
دةكـــةن كـــة هةســـت دةكات  و وا
لةتواناي بةطومانن ةتَينراون، 

َ
خةل

َ
هةل

بناغةي لةلَيكداوةنـــةوةي  زانـــاكان
ضةمكة بةثةنابـــردن بؤ طةردووندا و
طومانلَيكـــراوةكان، و تةمومـــذاوي

بنضينةي وةك دةكـــةن، تاوانباريان 
بةمةبةســـتي تةنيـــا كات، ئـــةوةش

ِرةخنةكانيان. شَيواندني
دةكةوَيتة كـــة بريؤكةيةي  ئـــةو
بةمشـــَيوةية، ناِرةزاييةكي ئةوديوي
مَيشكمان تَيدةطةين: لَيي بةباشي زؤر
بريكردنـــةوة لةســـةر ِراهَينـــراوة
مةرجة بةثَيي ئةنجام. و هؤ بةزاراوةي
ِريتمَيكي هؤكاريي  فيزيا، ِراستةكاني 
دةطرَيتةبـــةر: ئةنجـــام دوابةدوايـــي

دةكةوَيت. هؤ دواي هةميشة
مرؤظ سروشـــي بةشـــَيوةيةكي
زنجريةيةكي وَيناكـــردن لةالي مةيلي
دواوة كات بـــةرةو كـــة هؤكارييـــة
نيية يان ســـةرةتاي ئةويش دةبات،
يةكةميني هؤي يان دةمانطةيةنَيتـــة
يةكةم بزوَينةري يـــان ميتافيزيكـــي،

خودا. وةك
طةردوونناســـةكان زانـــا م 

َ
بـــةال

وَيناي كة لَيدةكةن داوامـــان لةمِرؤدا
لةوة بكةين كة طةردوون بناغةيةك بؤ
بةكاري واتايةي بةو بووة بَيهؤ ثَيش و
نـــةك لةبةرئةوةي ئةم قةوارة دَينني،
يان لةسروشت نائاســـايية، هؤكاريية
بةِراستي لةبةرئةوةي كو

َ
بةل بةدةرة،

نيية كة ثَيشـــينةيي ماوةيةكي هيض 
بكات. تَيدا كاري

كوانتةمييةكان دابةزة هةَلبةزو
كةوا ةية

َ
هةل ئةوةشـــدا،

َ
لةطـــةل

طةردوونناســـةكان زانا بكةين باوةِر
طةردوون و دةبينن هةلثةرستانة ي

َ
ِرؤل

هةر كـــة لَيكدةدةنـــةوة بةجؤرَيـــك
دةكةن، فةرامؤش ثَيشينة ماوةيةكي
دةتوانن ئـــةوان كـــة يـــان وابزانني
طةردوون َيـــن

َ
بل و لَيكيبدةنـــةوة وا 

دوو هةبـــووة. لةهةر هةر هةميشـــة
هةميشـــة ةتةكـــةدا، دةتوانـــني

َ
حال

ئةو طةردوون بؤضي بكةين: ثرســـيار
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هةيةتي؟ كة هةية ِروخسارةي و شَيوة
بؤضي دةثرســـني: يـــان بةســـانايي
تيؤرَيكي هةر هةرهةبووة؟ لةبنةِرةتدا
ِرادةي طةورةترين  دةطاتـــة فيزيايي
هؤيةمان ئةو بتوانَيت كاتَيك هَينانةدي
شوَين و لَيكبداتةوة كةواي لةكات بؤ
مةزن لةتةقينـــةوةي كـــرد لةثِرَيكدا
داوامان ئةوةي لةجياتي دةربهَينرَين،
لَيكنةدراوة كارَيكي وةك كـــة لَيبكات
كة طريمانة دواهةمني ببني، ِرازي ثَيي
لةدايكبوونة ئـــةو َيت:

َ
دةل دةركةوت

ئةنجامَيكي و شـــوَين كات كتوثِرةي
كوانتةمة. ميكانيكي سروشتي

ئةو  كوانتةم هَيـــزي  ميكانيكـــي
و طةرد بةســـةر كة لةفيزيا بةشـــةية
جَيبةجَي طةردييدا خوار تةنؤلكةكاني
بةناوبانطةكةي بةضةمكة كة دةبَيت،
كة ناســـراوة لةناِرةوانيدا هايزنـــربط
و كتوثِر دابـــةزة بةزو

َ
هةل َيـــت:

َ
دةل

ئةو طشت لةناو ناضاوةِروانكراوةكان
ذَير كةوتوونةتة كة ِروودةدات بِرانةدا

ضاودَيرييةوة.

كشـــاوةكةمان طةردوونة لةوانةية
دابـــةزة بـــةز و

َ
هةل لةيةكَيـــك لـــةو

كة طرتبَيت سةرضاوةي شوَيكاتانةوة
وزةي بؤشايي دابةزييةكاني بةز و

َ
هةل

دةدةن. هاني
كوانتةمييةكان دابةزة هةَلبةزو

هؤكارنني
لةِراستيداخؤبةخؤييةولةناوةِرؤكي
ئاســـتييةوة رتين

َ
لةقول و سروشـــت

َيـــك
َ
كؤمةل بةمشـــَيوةية هاتـــووة،

ئةو ثةيِرةوي يؤرانيؤم لةطةردةكاني
كة دةكةن تيشكاوةريية  شيبوونةوة 
ناو ناوكةوة لةكـــردارة كوانتةمةكاني
شـــيبوونةوةية ئةم و ثةيـــدا دةبـــن
تـــةواودا دياريكـــراوي لةماوةيةكـــي
ئةوةشـــدا،

َ
لةطةل م

َ
بةال ِروودةدات،

ثَيشبيني ناتوانرَيت ضةمكةوة لةِرووي
لةناو كردارة ئةم كةي كة بكرَيت ئةوة
ثرسيار دةتوانن ِروودةدات، ناوكَيكدا
شـــيبوونةوةي كرداري بؤضي بكـــةن
لةساتَيكي ِروويداو ساتةدا لةم ناوكَيك
هؤيةكي لَيرةدا م

َ
بةال ديكةدا ِرووينةدا،

كة شـــاراوة نيية هؤيةكي  يـــان
َ

قول
شـــيبوونةوةكة ِروونبكاتةوة، ئـــةوة

بةس. و ِروودةدات
يةكالكةرةوةيةي قؤناغـــة ئـــةو
طةردوونةوة، بةبناغـــةي كة بةنـــدة
ميكانيكي بنضينةي لةســـةر لةمةودوا
تةنيـــا جَيبةجَيدةكرَيـــت، كوانتـــةم
بةســـةر كو

َ
بةل نا، ماددةدا بةســـةر

بَيتةوة بةبريتاندا كاتيشـــدا، و شوَين
لةدياردةكاني دياردةيةكة شوَيكات كة
ثَيوستة لةسةرمان كَيشـــكردن، واتة
بـــواري بةســـةر تيـــؤري كوانتـــةم

بكةين. فةراهةم كَيشكردندا
لةبـــواري كوانتـــةم تيـــؤري 
فيزيا لقانةي لةو يةكَيكة كَيشكردندا،
ســـةِّـاندووة، خؤي كـــة لَيهاتوويي
بةوةدا دان لةسةرمان ثَيويستة م

َ
بةال

تةكنؤلؤذيي هةندَيك كَيشـــة بنَيـــني
بةباري ثةيوةســـتن هةن كة تايبةت
ضاوةِرَيي ئَيســـتا تا كَيشـــكردنةوة
ضونكة دةكةن، طونجاو ضارةسةرَيكي
بناغةي دةربـــارةي كوانتةم تيـــؤري
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طةردوون لةسةر ئةو بنةمايانة دانراوة 
ة.

َ
كة تا ئَيستا فشةل

 ئةم طرفتة تةكنؤلؤذييانةدا، 
َ

لةطةل
َيني بةشـــَيوةيةكي طشتي 

َ
دةتوانني بل

كاتَيك كـــة شـــوَين و كات ثةيِرةوي 
دةكةن،  كوانتةمييةكان  ثرةنســـيثة 
بكةندرَين 

َ
دةتوانن لةشوَيني خؤيان هةل

لةهؤكارييةكي  يارمةتييـــةك  هيض  بَي 
ثَيشـــينةيي، ئةويش لةِرَيي كؤكبوون 
فيزيادا.  كوانتةمييةكاني  ياسا   

َ
لةطةل

كات  كةندنـــي 
َ
هةل وردةكاري  م 

َ
بـــةال

هةر بـــةوردي دةمَينَيتـــةوة و جَيي 
لةتيؤريـــي  ئانيشـــتاين  وتوَيـــذة. 
و  كة شوَين  ِروونيكردؤتةوة  ِرَيذةييدا 
كات ثةيوةندييةكـــي ثتةويان هةية، 
ثَيويستة بةِراستي بةزماني شوَيكات-

ي ضوار ِرةهةنـــد بريبكةينةوة، نةك 
ة وشـــةكاني شـــوَين-ي سَي 

َ
بةكؤمةل

ِرةهةنـــدو كات ـ ي يـــةك ِرةهةنـــد، 
ئةمةش ِرَيطري لةوةناكات كة شـــوَين 
هـــةر بةشـــوَين ـ ي و كات ـ يش هةر 
م لَيرةدا 

َ
بةكات ـ ي دةمَينَيتةوة، بةال

فيزيـــاي كوانتةم تيشـــكَيكي نوَيمان 
ثَيدةبةخشَيت.

ياسا هةتاهةتاييةكان
و  لَيكجيـــا  ثَيناســـة  هـــةردوو 
ناوازةكـــةي شـــوَين و كات لةوانةية 
لةســـةر ثليكانـــةي مايكرؤســـكؤبي 
ثَيشـــكةوتوو تةماوي بـــن كاتَيك كة 
ملكةضي ضةمكي ناِرةوا يان طوماناوي 
لةساتَيكي كورتدا  و  بةئاساني  دةبن. 

لةوانةية كات وةك شوَين ِرةفتاربكات 
و بةثَيضةوانةشـــةوة. ئةو تيؤرةي كة 
جيمس هارتـــل لةزانكؤي كاليفؤرنيا، 
و ستيظن هوكنط لةزانكؤي كامربَيدج 
ة هةورة 

َ
َيت: ئةم ثةل

َ
ثةرةيانثَيدا دةل

كوانتةميية ماناي ئةوة دةبةخشـــَيت 
كة تا ئَيمة لةبنضينة نزيك ببينةوة كات 
تواناي وةرطرتني سيفةتةكاني شوَين 
تايبةتييةكاني  لةسيفةتة  وازهَينان  و 

خؤي زياتر دةبَيت.
بةِرَيطةيةكي  طواســـتنةوةية  ئةم 
م ئةو ناِرةوانييةي 

َ
كتوثِر ِروونادات، بةال

فيزياي كوانتةمي باســـي لَيوةدةكات 
بَيت،  تةمومـــذاوي  كة  وايلَيـــدةكات 
بةمشَيوةية و بةثَيي تيؤرةكةي هارتل 
بؤمـــان دةردةكةوَيت كة  و هويكنط 
م 

َ
ناكةندرَيت، بةال

َ
كات لةثِرَيكـــدا هةل

لةشوَين-ة  بةردةوام  بةشـــَيوةيةكي 
وة لةماوةيةكـــي كورتدا ســـةرضاوة 

دةطرَيت.
كةواتة ســـاتي يةكةميني تايبةت 
كةندنـــي كات نييـــة، هةروةها 

َ
بةهةل

كات لةئةزةلةوة لةِرابردوودا نةكشاوة 
 ئةو 

َ
بةمةش فيزياي كوانتةمي لةطةل

ئةنجامة بةِرووكـــةش جياوازةدا كؤك 
َيـــت: كات لةِرابردوودا 

َ
دةبَيت كة دةل

ناكرَيت سةرةتايةكي  هاتووة  كؤتايي 
ِراستةقينةي بؤ دياري بكرَيت.

هـــةر تيؤرَيكي تـــةواو دةربارةي 
لةسةري  ثَيويستة  طةردوون،  بناغةي 
كة زياتر لةتةنيـــا دةركةوتني كات و 

شـــوَين لَيكبداتةوة و بةهةمانشـــَيوة 
وةك  ديكةي  ةتي 

َ
خةســـل ثَيويســـتة 

بنضينـــةي وزة و بنةِرةتـــي ماددة، 
قةوارةي طةردوون  ِروونبكاتةوة. لةم 
ثَيشكةوتنَيكي  دواييدا  ةي 

َ
سال بيست 

بةهؤي  ئةويـــش  بةديهاتووة  مـــةزن 
تيؤري كوانتةمـــي بوارةكانةوة، ئةم 
تيؤرانة سيناريؤيةكي دوور ودرَيذتريان 
بؤ هةندَيك لةفيزياييةكان دروست كرد، 
َيت ئةو ناوضةيةي بةشَيوةيةكي 

َ
كة دةل

َيني طـــةردوون 
َ
تةقليـــدي ثَيـــي دةل

ة 
َ
لةناو كؤمةل قَيكة لةشـــوَين 

َ
بل تةنيا 

ناوضةيةكـــي طـــةورةي كشـــاودا،كة 
زؤرجار لةذَير نـــاوي طةردووني فرةدا 

كؤدةبَيتةوة. 
تيؤرَيكي زؤر نوَي هةية كة بةناوي 
نموونةي ئةيكثريؤتي دةناســـرَيت كة 
لةدايكبوونـــي طـــةردوون لةئةنجامي 
طةردوونـــةوة  دوو  بةريةككةوتنـــي 
لَيكدةداتـــةوة و «ِرةهةندي ثَينجةم» 
لَيكيـــان جيا دةكاتـــةوة. بةآلم ئةم 
تيؤرانـــة تووشـــي سةرســـوِرمانمان 
دةكـــةن لَيرةدا بةســـنوورةكاني ئةو 
َيت: 

َ
وَينة كالسيكيية قايل دةبم كة دةل

طةردووني بينـــراو تاكة طةردوونة كة 
هةية.

ثَيويســـت نـــاكات دوور بِرؤين تا 
وَينـــاي بكةين كة ياســـاكاني فيزيا و 
ئةو بـــارة كوانتةمييةي كة طةردوون 
بةهةر شَيوةيةك  دةنوَينَيت، طشتيان 
ثَيش طـــةردوون هةبوون، كةواتة ئةو 

بنةرةتى طةردون ء كشانى لة تةقينةوة طةورةكةوة تا ئَيستا
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هةروةها نييـــة، بةمشـــَيوةية كارة 
جةمســـةري لةباكووري هيض شـــتَيك
ياســـاكاني بةهةرحاأل نيية، باكووردا
بةتةنيا كة و كاتدا نني، لةشوَين فيزيا
ماتماتيك وةك بةتةواوةتـــي بوونيان
دةكات، بةآلم لةجيهان باس واية. ئةو
كة ئةوةشـــدا نيية (لةطةأل لةناويـــدا
زؤري لةزانايان سةرثَيضيةكي هةندَيك
ئةمة بةآلم دةكـــةن)، ئةو ياســـايانة
لةطةأل ياساكاني فيزيا وانيية كة ماناي
بوون. دروست طةردووندا دروستبووني
سةرجةم ئةطةر و وابَيت بارةكة ئةطةر
لةهيض ياســـاكان و فيزيايي طةردووني
لةم ئةوا بووبَيتن، دروست شتَيكةوة
نةماندةتواني بةيةكـــةوة ةتـــةدا

َ
حال

بؤ ياســـايانة ئةم ثةنـــا بةرينةبـــةر
طـــةردوون، بنضينةي لَيكدانـــةوةي
بؤئـــةوةي هةلَيكمان و بةمشـــَيوةية
دةركةوتني تَيطةيشـــتني بؤ هةبَيت
زانستيانة، بةتَيطةيشتنَيكي طةردوون
كة بةوةدابنَيني دان ناضاريـــن ئـــةوا
ثةتي ســـيفةتَيكي خؤيان ياســـاكان
ضارةســـةرَيكي هةتاهةتايني. ناكاتي
طـــةردوون بناغةي كـــة ديكـــة هةية
لةهةر واز و َيت

َ
جَيدةهَيل بةتةمومذاوي

ديكـــة دةهَينَيـــت. لَيكدانةوةيةكـــى
بدةينةوة دةتوانني وةآلميثرسيارةكة
فيزيا ياساكاني كردني

َ
قبوول َيني:

َ
بل و

ئامانجَيك لةخؤيدا خـــؤي وةك خؤي،
لةكوَيوة هاتوون؟ ياسايانة  ئةم  نيية
ديكة ياساي و ياســـايانة ئةم و بؤضي

نيية.
َ
ئةقال ناِرةزاييةكي ئةمة نا؟،

دوور لةســـةرمان ثَيويســـتة 
هـــؤكارة لةزنجـــرية بكةوينـــةوة
و لَيبَينني و وازيـــان كالســـيكييةكان
ديكةدا لَيكدانةوةي بةدواي زنجريةيةك
طوماني لةوكاتـــةدا بةآلم بطةِرَيـــني؟
ِرووبةِرووي كَيشـــةي نيية كة تيـــادا

هؤكارى لةيةكةمني لؤذيكي دةبينةوة
سةرةتاي هةمان واتة كالســـيكييدا،
فيزيا كاري لَيكدانةوةكان. زنجـــريةي
جيهان بةثَيي بريتييـــة لةلَيكدانةوةي
ياســـاكان كاري ضةمكانـــةي ئـــةو 
كة ثرســـيارانةي ئةو بةآلم دةكـــةن،
ياساكان سروشـــتي بةخودي بةندن
هةندَيك ميتافيزيكا، بـــؤ دةطةِرَينةوة
و دةتةكَينن

َ
هةل شانيان تةنيا لةزاناكان

بةئاساني لةسةرمان ثَيويستة َين:
َ
دةل

خؤيان وةك بكةين قبوأل ياسايانة ئةو
هةندَيكي ديكةيان ثَيشـــنياري هةن.
لةبةر ياســـايانة ئةو ئةوةدةكةن كة
بةو ثةتي لؤذيكـــي ثَيويســـتييةكي 
ديكةش هةندَيكي هةروةها شَيوةيةن،
جيهانة زؤرةكاني ثَيشـــنياري بووني
هةريةكةيـــان كـــة ديكـــة دةكـــةن
م

َ
بةال هةية، خؤيان تايبةتي ياســـاي

لةو دياريكـــراو تةنيـــا ذمارةيةكـــي
و تايبةت ياســـاي هةن كة جيهانانة
بووني دروست بؤ هةية ثَيويســـتييان
بوونةوةرانةي ئةو دةركةوتني و ذيان
ئَيمة. وةك هؤشـــن، و خاوةن بري كة
كة طشـــت ئةو فيزييانةي بةنزيكةيي
نني، زاأل بنةِرةتيةكاندا كَيشة بةسةر
قبوأل دةكةن، فيزيا ياساكاني ِراستيي
بريؤكةية ئَيمةش بةِراستي بةم ئةطةر
َين

َ
بل دةتوانني ئةوكاتة بوويـــن، ِرازي

فيزيا ياساكاني لؤذيكي بةشَيوةيةكي
كة كةوتوون طةردوونـــة ئـــةو ثَيش 
فيزيا ياساكاني واتة دةكةن، وةسفي
لَيكدانةوةيي ثةيوةنديـــي بنضينـــةي
سةِّـَينراوةكاني هةروةها نيية،

َ
ئةقال

لةسيســـتمة لةبنةِرةتدا ئةقليـــدس
ئةندازة. دةنَيـــني ناو لؤذيكيةكانـــدا
كة بيســـةِّـيَبنني ناتوانني  بَيطومان
ثَيويســـت بةثَيي فيزيـــا ياســـاكاني
كارييةكي

َ
هَيل دةســـتثَيكردن بؤ ي

َ
خال

ثَيويستة بةآلم ثَيكدَينن، لَيكدانةوةيي
بؤ ثَيبكةين دةســـت لةشـــوَينَيكةوة
بةتَيطةيشـــتنَيكي بدةين

َ
هةول ئةوةي

بةمشَيوةية تَيبطةين. لةجيهان ني
َ
ئةقال

زؤربةي لةديـــدي فيزيـــا ياســـاكاني
بذاردنَيكي قايلكةر

َ
هةل زاناياني فيزياوة

ناضارنني ِرَيطةش بةهةمان ثَيكدَينن،
وةك ئةقليدس كة ســـةِّـَينراوةكاني
قبوأل ئةندازة دةستثَيكردني بؤ َيك

َ
خال

وةك لةتيـــؤرةكان، َيك
َ
بكةين.كؤمةل

هةمان دةتوانَيت فيساطؤرس تيؤري
ماتماتيك زانستو بةآلم ِراثةِرَينَيت، كار
بةشـــَيوةيةكي جيهان ـــدةدةن

َ
هةول

لَيكبدةنـــةوة، كورتـــر و ســـادةتر 
ياساكاني و ئةقليدس سةِّـَينراوةكاني
بةجَيدَينن. داواكارييـــة فيزيـــا ئـــةم
ئةم ثلـــةي ضِري دةشـــَيت لةواقيعدا
سوودةكةي كاريية لَيكدانةوةيية و

َ
هَيل

لقَيك بةكارهَيناني لةِرَيي َينني،
َ
بخةمل

تيؤري َين
َ
دةل ثَيـــي كة لةماتماتيـــك

بةِراشكاوي زانيارييةكان. بؤ خوارزمي
ياسايةكي فيزيايي بةشَيوةيةكي هةر
باســـيان كة دياردانةي ضِرتـــر لـــةو
دةكات. جيهـــان وةســـفي دةكات 
بةراوردي كة ئَيمة بؤ بةسة بؤنموونة
ؤزي

َ
بةئال نيوتن ياســـاكاني كورتةي

بكةين كة طةردوونيانة ئةو زانيارييـــة
دةكةن. ثؤلَين هةســـارةكان شوَيني
كؤكردنةوة و بكةوَيت ثَيـــش تا فيزيا
ياساكان طشـــتطريكردني و يةكخستن
كةمكردنةوةي لةِرَيـــي  دةبَيت زياتر
كة كاتَيك طشـــتي خوارزمي ـــؤزي

َ
ئال

لةزانستدا دةكةين، طةردوون وةسفي
هاوكات ضِروثِرترين كـــة ئةوة بـــاوة
لةبنضينةترين بريتيية وةسف كؤنرتين

وةسف.
كراوةكان ثرسيارة

ياساكاني كة هةن كةسانَيك ضةند
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سةِّـَينراوَيك قبوأل ة
َ
كؤمةل وةك فيزيا

دوورتر دةدةن لةوة
َ
كو هةول

َ
بةل ناكةن

ئةواندا لةديـــدةي ئةم بابةتة بـــِرِؤن.
واتا ئةو كـــة ئةو هةلـــة خوازراوةية
بةدةستةوة كة دةدات يان مةبةستة
بةمةش دةطرَيت. لةخـــؤي طةردوون
بةدواي دةتوانن بريكارييةكان بةزاراوة
لةياســـاي َيك

َ
كؤمةل بووني ئةطـــةري

لةشـــَيوةيةكي كة  بطةِرَين  ديكـــةدا
بن. هةروةها طرتوو خؤ و لؤذيكيدا بن
ئةو بووني لةئةطةري ثرسيار دةتوانني
طةردووني كة بكةين ياســـاية ة

َ
كؤمةل

نائاسايي شـــتَيكي كة هةيةتي بينراو
لةو و دةطرَيـــت لةخؤ يـــان تايبـــةت
دةكاتةوة جيا ديكةي طةردوونانـــةي

هةية. بوونيان ئةطةريي كة
يــــاســـايانةي ئـــةو لةوانةيـــة
بةهةر كراوة ينةوةيان لةســـةر

َ
لَيكؤل

نموونةيي ةيةكي 
َ
كؤمةل بَيت ِرَيطةيةك 

سةرضاوةيةكي دةبَيتة كة ثَيكبهَينن
جؤراوجؤرييةكـــي و ةمةنـــد

َ
زؤر دةول

كَي فيزيايةكاندا. لةفؤرمـــة ناكؤتـــا
ذيان بوونـــي لةوانةيـــة دةزانَيـــت؟
بَيت ِرَيطةيـــةك بةهةر و هؤشـــياري
خاســـيةتةوة. بةم بَيت ثةيوةســـت
بةآلم كراوةكانن، ثرســـيارة ئةمانـــة
تَيِرامان كـــة باشـــة وا بةالي منةوة
الهوتييانة و زانســـتي لةو ضةمكـــة
بني سةرسام ئةوةي لةجياتي بكةين
تةقينةوة ئةوةي كة ثَيش دةربارةي

ِروويداوة. ضي مةزنةكة

عةبدوَلآل دَلنيا وةرطَيِراني:
سةرضاوة:

http//:alatif.maktoobblog.com
  

نةريت نةبؤتة بروكلى خواردنى
ِرةنطى م

َ
بةال دةضَيت، لةقةرنابيـــت ِرووةكيانةى لةوبةرهةمة يةكَيكـــة بروكلي

دادةنرَيت طرنطةكان خؤراكيية ِرةطةزة و ظيتامني بةكانطاى تؤخةو ســـةوزَيكى
نةريت. نةبؤتة بةكارهَينانى و خواردن ئَيمة تى

َ
لةوال هةرضةندة

كاركردنى ميكانيزمى م
َ
بةال ئاشكرابووة، لةدةمَيكةوة تةندروستييةكانى سوودة

بةريتانييةكان لةزانا تيمَيك و دؤزينةويةكى تازةية خوَينبةرةكاندا لةثاراســـتنى
و ِروونكردةوة كةبروكلى ئةوةيـــان زانايانة كرد. ئةم ئاشـــكرايان لةمدواييةدا
كة تياداية تايبةتيان ثَيكهاتةى كيميايي دارةكانى ديكة

َ
طةال لةســـةوزة هةندَيك

سروشتييةكانى ميكانيزمة توانستى بةرزكردنةوةى و بةهَيزكردن بؤ كاردةكةن
دةبن

َ
دل تووشي تانةى

َ
جةل لةو خوَينبةرةكان ثاراســـتنى بؤ بةرطرى لةلةشـــدا

دةركةوتووة و ئةنجامدراون تاقيطة مشـــكى لةسةر ســـةرةتاييةكان توَيذينةوة
تواناى هةية دا كةلةبروكلى- سولفورافني بةناوى ثَيكهاتةى كيميايي سروشـــتى
خوَينبةرةكان دةثارَيزن كة ئةو ثِرؤتينانةى هةية كارى و بةهَيزكردنى وروذاندن

تة.
َ
بةجةل لةتووشبوون
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يش يادةوةريي خؤي هةية 
َ

دل
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ســـةرةكييةي  ئةندامة  ئـــةو   
َ

دل
جةســـتةي مرؤظة كـــة بةلَيدانةكاني 
ضركةكانـــي ذيان بـــةردةوام دةبَيت، 
ذيان  ضركةكانـــي  بةوةستاندنيشـــي 
بةندي 

َ
 مةل

َ
كؤتاييان ثَيدَيت، كةواتة دل

ذيانمانة  بووني  بةردةوام  ســـةرةكي 
تايبـــةت  كاري   

َ
دل زةوي،  لةســـةر 

بةخؤي هةية،  تةنيا وةك ترومثايةكي 
نةر نيية وةك زؤرَيك لةثزيشـــكان 

َ
ثال

يش 
َ
دل كوَيـــر دةبَيت،   

َ
دل ثَييانواية، 

 دةتوانَيت 
َ

هةية ذيرة؟ ئايـــا ضؤن دل
يادطارييةكاني  و  هةبَيـــت  يادةوةري 
مرؤظ بثارَيزَيت؟ ئةي ضؤن دةتوانَيت 
خؤشةويستي بكات و ِرق لَيبوونةوةي 

هةبَيت؟
يادةوةري دَل 

هةندَيـــك  ســـةرنجي  ئـــةوةي 
يةكطرتووةكاني  وآلتة  لةثزيشـــكاني 
سةير  دياردةيةكي  ِراكَيشا  ئةمريكاي 
بوو ثةيوةندي بةو كةســـانةوة هةبوو 
يان 

َ
كـــة نةشـــتةرطةري ضاندنـــي دل

ئةنجام دابوو، نةشـــتةرطةري ضاندني 
ي 1967 وة دةركـــةوت، 

َ
 لةســـال

َ
دل

ثاشان طةشةي زؤري بةخؤيةوة بيني 
تا وايلَيهاتووة كة ساآلنة لةئةمريكادا 
زياتر لة هةزار نةشـــتةرطةري ضاندني 
 ئةنجام دةدرَيت، ئةو ثزيشكانةي 

َ
دل

ةتي ئةو نةخؤشـــانةيان 
َ
ضاودَيري حال

ســـةيريان  زؤر  شـــتَيكي  دةكـــرد 
بةديدةكرد، دةيانبيني هةر بةطؤِريني 
ـــي نةخؤشـــةكة طؤِرانكارييةكـــي 

َ
دل

زؤر لةكةســـَيتياندا ِروودةدات،  واتة 
طؤِرانكاريي لةكةسَيتي وةرطرةكاندا.

كاتَيـــك   نةشـــتةرطةرييانة  ئـــةم 
ئةنجام دةدرَين كة مرؤظـ  ِرووبةِرووي 
ِرووداوَيك بوو بَيتـــةوة يان نزيك بوو 
تةوة لةوةي طيان لةدةســـت بدات  بَيَ
بةهـــؤي كةموكورتييـــةك لةياســـاي 

يـــان بةهؤي طريانَيكي  يدا 
َ
دل كاردني 

تـــةواوي خوَينبةرةكانـــةوة يان هةر 
تَيكضوونَيكي ديكة لةياساي كاركردني 
دا، ئةمانة هةمووي دةبنة هؤكارَيك بؤ 

َ
دل

 بطؤِردرَيت، 
َ

ئةوةي ثَيويست بكات دل
ـي كةسَيكي ديكة دَينن 

َ
لةم كاتانةدا دل

كة تازة طياني لةدةســـت دابَيت، جا 
ِرةنطة ئةو كةســـة خؤي كوشـــتبَيت  
يان بةهؤي  ِرووداوَيـكةوة يان بةهؤى 
ِرووداوَيكي كـتوثِرةوة طياني لةدةست 
ي ئةو كةســـة وةردةطرن و 

َ
دابَيت، دل

ــــي نـةخـؤشــــةكـةدا دةيـضَينن 
َ
لةدل

َيك دةذي 
َ
بةمةش ئةو كةسة ضةند سال

ي خؤي نيية.
َ
َيكةوة كة دل

َ
بةدل

ئـــاراوة  دَيتـــة  ثرســـيارَيك 
 ضيية؟ زؤر 

َ
نةشتةرطةري ضاندني دل

ي 
َ
 بةدل

َ
بةسانايي بريتيية لةطؤِريني دل

مرؤظَيكي ديكة، هةر وةك دةزانرَيت ئةو 
كةسةي كة طيان لةدةست دةدات جا 
بَيت، دةست  بوو  هؤكارَيكةوة  بةهةر 
كو ماوةيةك 

َ
ــــي نامرَيت، بةل

َ
بةجَي دل

دةمَينَيت جا ئةطةر ثزيشـــكان فرياي 
بكةون و دةريبهَينن و بيكةنة طرياوةي 
بكةن  و سةرثةرشتياري  تايبةتييةوة 
ئةوا بؤ ماوةيةكي درَيذتر دةمَينَيتةوةو 
دةتوانـــن ســـوودي لَيوةربطـــرن بؤ 
ةكةي بؤ بطؤِرن، 

َ
نةخؤشَيكي ديكة و دل

ِرةنطة نةخؤشـــَيك هةبَيت ســـةرجةم 
طريابن  بةتةواوةتي  خوَينبةرةكانـــي 
ولةذَير مةترسي مردندا بَيت و ثَيويست 
ي بؤ  بطؤِردرَيت تا 

َ
بةوة بـــكات كة دل

ةتازةيةوة  ماوةيةكي ديكة بذي، 
َ
بةو دل

بةآلم ثزيشـــكان تَيبيني ئةوةيان كرد 
سوكةوت 

َ
كة طؤِرانكارييةكي زؤر لةهةل

و كةســـَيتيياندا ِروودةدات، هـــةر بؤ 
وَينة: خانمة خوَيندكارَيكي زانســـتي 
 

َ
دةرووني تةمةن بيست و هةشت سال

ـي 
َ
يدا هةبوو، دل

َ
كَيشة لةكاركردني دل

ي كةسَيكي ديكة طؤِردرا كة تازة 
َ
بةدل

طياني لةدةســـت دابوو، ئةنجام ضي 
ِروويـــدا و ئةو خانمة هةســـتي بةضي 

كرد؟
كاتَيـــك دواي نةشـــتةرطةرييةكة 
بةئاطاهاتـــةوة و بةدواداضووني بؤكرا 
طؤِرانكاريي  َيـــك 

َ
كؤمةل كـــرا  تَيبيني 

لةكةســـَيتيدا ِروويـــدا، بؤنموونة بةر 
 ئـــةم 

َ
لةنةشـــتةرطةري ضاندنـــي دل

ياريية  بةســـةيركردني  حـــةزي  كضة 
م لةدواي 

َ
وةرزشييةكان نةدةكرد، بةال

بةيةكَيـــك  بـــوو  نةشـــتةرطةرييةكة 
ثَي،  تؤثي  يـــاري  لةتةماشـــاكةراني 
ضةند جؤرة خواردنَيك هةبوو كة ئةم 
ئـــارةزووي نةدةكردن، بـــةآلم دواي 
نةشتةرطةرييةكة ئارةزووييةكي زؤري 
بؤ ئةم خوراردنانـــة هةبوو، ضةندين 
طؤِرانكاري ديكةش لةحةزوو ِرةفتاريدا 

ِروويان دابوو. 
َيكي ديكة بةهؤي 

َ
هةروةهـــا مندال

ي 
َ
كةموكورتييةكـــي بؤماوةيييةوة دل

ي 
َ
بـــؤ طـــؤِردرا، كاتَيك ثزيشـــكان دل

تَيبينييان  بؤضاند  ديكةيان  َيكي 
َ
مندال

ِراســـتي  لةالي  كةموكورتييةكي  كرد 
مَيشـــكيدا بؤ ثةيدا بوو، كاتَيك كة بؤ 
هؤكاري ئةوة طةِران، بؤيان دةركةوت 
ة بةخشـــةرةكة كةموكورتي 

َ
كة مندال

لةهةمان ناوضةدا هةبووة، بةســـةدان 
ضاندنـــي  ديكـــةي  نةشـــتةرطةريي 
 ئةنجامـــدراوة و طؤِرانـــكاري زؤر 

َ
دل

لةكةســـَيتي ئةو نةخؤشانةدا تَيبيني 
ـَيك 

َ
مندال ديكـــة  نموونةيةكي  كراوة، 

بةهؤي ِرووداوَيكي كوشـــتنةوة طياني 
لةدةستدابوو كة كةسَيك كوشتبووي، 
َيكي 

َ
ةيـــان دا بةمندال

َ
ي ئـــةم مندال

َ
دل

ة هةميشـــة 
َ
ئيـــدي ئةم مندال ديكة، 

خةوني بَيزاركةر و ناخؤشي دةبيني، 
هةســـتي دةكرد كـــةوا يةكَيك هةية 
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ةتة 
َ
و دةيةوَيـــت بيكوذَيت، ئـــةم حال

بووة جَيي سةرنجي ثزيشكان، كاتَيك 
وةســـفي ئةو كابرايةيان لَيثرسي كة 
دةيةوَيت بيكوذَيت بةجواني بؤي باس 
كـــردن، هةربؤية بةو هؤيـــةوة توانرا 

كةسي بكوذ بدؤزرَيتةوة. 
ئةو  بطةينة  دةتوانـــني  لَيـــرةوة 
دةرئةنجامـــةي كـــة ئةو كةســـانةي 
ئةنجام   

َ
نةشـــتةرطةري ضاندنـــي دل

طرنطيـــان  زؤر  طؤِرانـــكاري  دةدةن 
لَيكدانةوةي  بـــةآلم  ِروودةدات،  تَيدا 
دياردةيـــة ضيية؟  ئةم  بؤ  زانســـتي 
بؤ  لَيكدانةوةيان  يـــةك  تةنيا  زانايان 
بةبريدا  سةرنجِراكَيشةرة  دياردة  ئةم 
هات كة ئةويش بريتيية لةوةي: لةنَيو 
يادةوةري  تايبةتي  بةنـــدي 

َ
مةل ـدا 

َ
دل

 
َ

هةية كة سةرثةرشـــتي كاركردني دل
 تةنيـــا ترومثايةك نيية 

َ
دةكةن و دل

لةخانةكاني  كو 
َ
بةل ناني خوَين، 

َ
ثال بؤ 

ـــدا ثِرؤطرامَيـــك هةيـــة دةســـتي 
َ
دل

دا طرتووة، ئةم 
َ
بةســـةر كارةكاني دل

زانيارييةكان  هةمـــوو  ثِرؤطرامـــةش 
وةردةطرَيت و هةموو ئةو شتانةي كة 
دةيانبينَيت  و  دةيانبيســـتَيت  مرؤظ 
 

َ
ـــدا كؤدةكرَينـــةوة ثاشـــان دل

َ
لةدل

فةرمـــان بـــؤ مَيشـــك دةردةكات كة 
كارةكانـــي جَيبةجَي بـــكات. كةواتة 
ة 

َ
بةندي ذيري دل

َ
َيـــني مةل

َ
دةتوانني بل
نةك مَيشك.

بَيطومان ئةم ئةنجامانة دةركةوتةي 
دياردةيةكي ســـةيرن كة ثزيشـــكان 
لةمِرؤدا هةســـتي ثَيدةكةن، د. جاك 
كؤبالنـــد-ة كة سةرثةرشـــتي زياتر 
ةتي نةشتةرطةري 

َ
لةحةوت ســـةد حال

ي كردووة لةوباوةِرةداية ئةو 
َ
ضاندني دل

نةشـــتةرطةريي ضاندني  نةخؤشانةي 
ييان بؤ دةكرَيـــت طؤِرانكاريي زؤر 

َ
دل

َيت: من 
َ
لةكةسَيتياندا ِروودةدات و دةل

دا كة 
َ
بةدووري نازانم شتَيك هةبَيت لةدل

ئَيمة بةتةواوةتي نةيزانني و شـــارةزا 
نةبني لَيي. زؤرَيك لةثزيشـــكاني ديكة 
هةن لةئةمِرؤدا هةمان ِراستي  دووثات 
تةواوو  طـــةي 

َ
بةل بـــةآلم  دةكةنةوة، 

بةرجةستةيان بةدةستةوة نيية، تةنيا 
ئةو دةركةوتانةيان بةدةستةوةية كة 

بةضاوي خؤيان دةيبينن.
طؤِرينةوةي نامة

كتَيبي  دانـــةري  بَيرت  د. كاندس 
َيـــت: هةموو 

َ
بةشـــةكاني ســـؤز دةل

خانةيةكي جةســـتة و مَيشك بةهؤي 
ترشـــي ئةمينـــي زنجـــرية كورتةوة 
نامـــة دةطؤِرنةوة،  لةنَيواني يةكديدا 
جاران وا طومان دةكرا تةنيا لةمَيشكدا 
ئةم كارة هةبَيت، بةآلم لةئةندامةكاني 
ئةندامـــة  و   

َ
دل وةك  ديكـــةي 

كارة  ئةم  بـوونـــي  زيندةطـييةكـاندا 
يادةوةري  تةنيا  دووثاتكراوةتـــةوة. 
كـــو 

َ
بةل ناطريَيـــت، 

َ
هةل لةمَيشـــكدا 

لةخانةكاني ئةندامـــة ناوةكييةكان و 
دةطريَين.

َ
لةسةر ثَيستيشمان هةل

يادةوةري خانةكاني دَل
ســـييةكان  و   

َ
دل خانةكانـــي 

بةخؤيان  تايبةت  لةرةلةرَيكي دةنطي 
هةيـــة، زانايةكي توَيـــذةر لةزانكؤي 
كاليفؤرنيا ماوةيةك لةمةوبةر هةندَيك 
و  ـــي مرؤظي وةرطرت 

َ
دل لةخانةكاني 

توَيذينةوةيةكي وردو ضِروثِري لةسةر 
ئةنجامدا و طةيشتة ئةو ئةنجامةي كة 
ئةم خانانة لةرةلةرَيكي دةنطي تايبةت 
بةخؤيـــان دةردةكـــةن، بـــةآلم ئةم 
لةرينةوانة نابيســـرتَين، واتة لةبواري 
دةنطة نةبيســـرتاوةكانداية كة مرؤظ 
ناتوانَيـــت طوَيي لَييـــان بَيت بةهؤي 
الوازي لةرينةوةكانيانـــةوة، هةربؤية 
دةرضووةكان  هَيمـــا  وةرطرتنـــي  بؤ 
كؤمبيوتةري  ئامَيـــري  خانانةوة  لةم 

بةكارهَينا و طةيشـــتة ئةو ئةنجامةي 
كة ئةو لةرينةوانة لةرينةوةي دةنطني 

 دةريان دةكةن.
َ

و خانةكاني دل
يادةروةري سييةكان

َيكي ديكة هةية كة ثةيوةندي 
َ
خال

بةســـنط يان بةســـييةكانةوة هةية، 
هةندَيك  ســـييةكاني  زانايان  كاتَيـــك 
كةسي نةخؤشـــيان طؤِري كة تووشي 
هاتبـــوون،  زؤر  كةموكورتييةكـــي 
لةكةســـي  زؤر  طؤِرانكاري  بينييـــان 
وةرطـــردا ِروودةدات لةكةســـَيتيي و 
ســـوكةوتياندا ولةهةستةكان وةك 

َ
هةل

خؤشويستي و ِرق لَيبوونةوة. 
ســـييةكاني  و   

َ
دل نةخؤشـــَيك 

ئةندامةكاني  واتـــة  بـــوون  طؤِرِرا  بؤ 
نـــاو ســـنطي بةتةواوةتي، ئـــةو دوو 
بةخشةرةوة  لةكةســـَيكي  ئةندامةي 
وةرطرتبوو كة طياني لةدةست دابوو، 
دواي ســـةركةوتني نةشتةرطةرييةكة 
بوو ســـةرداني  كةســـي وةرطر ضوو 
 

َ
ـي كةسي بةخشـــةر بكات، بةدل

َ
مال

ضوو  كوِرةكةيانـــةوة  ســـييةكاني  و 
ة 

َ
بوو، هةستي كردبوو ثَيشرت ئةم مال

دةناسَيت و غةريب نيية الي ئةطةرضي 
ئةمـــة يةكةمجاري ضووبـــوو بؤ ئةم 
ة، هةروةها هةستي دةكرد زؤرَيك 

َ
مال

دةزانَيت،  بةخشـــةر  كةسي  لةذياني 
كاتَيـــك دايكي ئـــةو كةســـة هات و 
ئةم  ثيشاندا  كوِرةكةي  هؤنراوةيةكي 
تواني دَيِرةكاني ديكةي بؤ تةواو بكات 

ئةطةر ضي لةثَيشرت نةيخوَيند بؤوة.
ئاشكرايان  لةتوَيذةرةوان  هةندَيك 
كرد ســـييةكانيش يادةوةرييان هةية 
طرتـــن و ثاراســـتني 

َ
توانـــاي هةل و 

ِرووداوو يان زانيارييان هةية، دةشَيت 
و  زانياري  بنكةيةكي  لةنَيو سنطيشدا 

ثِرؤطرام هةبَيت. 
كضَيك بؤ ماوةيةكي زؤر طريؤدةي 
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هةوكردنـــي درَيذخايةني ســـي ببوو، 
ثزيشكانيش ئةوةيان دووثاتدةكردةوة 
كـــة زؤري نةماوة لةذيانـــدا، مةطةر 
وةك  بطؤِردرَيـــت،  بـــؤ  ســـييةكاني 
ِرووداوَيكي  بةهؤي  طةنجَيك  قةدةرَيك 
لةدةســـتدا و  هاتووضـــؤوة طيانـــي 
 و هةردوو 

َ
ثزيشـــكةكانيش بةثةلة دل

دةرهَينا،  بةســـةالمةتي  سييةكانيان 
 و سييةكانيان بةخشيية 

َ
هةربؤية دل

ئةم كضة طةنجة، دواي ســـةركةوتني 
ِرؤذنامةنووســـان  نةشـــتةرطةرييةكة 
دةورةيان لَيدا و ثرسياريان لَيدةكرد: 
ئَيستا هةست بةضي دةكةيت؟ كضةكة 
من  كة  هةســـتدةكةم  ميدايةوة: 

َ
وةال

طرتووة جطة 
َ
كةسَيتييةكي ديكةم هةل

سوكةوتةكانم 
َ
هةل خؤم،  لةكةســـَيتي 

واملَيهاتـــووة  طـــؤِردراون،  تـــةواو 
ئارةزووي هةندَيك خواردن دةكةم كة 

ثَيشرت هيض كاتَيك نةم خواردوون!
دواي ئةوةي ئةم كضة ســـةرداني 
كرد  بةخشةرةكةي  كوِرة  كةسوكاري 

و باسي ئةو شـــتانةي بؤ دةكردن كة 
ئَيستا ئارةزوويان دةكات، ثَييان وت: 
ئةو شتانةي كة تؤ ئَيستا ئارةزوويان 
دةكةيـــت ئةوانة ئارةزووي كوِرةكةي 
طؤِرانكارييانةي  ئـــةو  بوون،  ئَيمةش 
كة تؤ هةســـتييان ثَيدةكةيت و ئةو 
كةســـَيتييةي تؤ باسي دةكةيت وةك 

كةسَيتي كوِرةكةمان واية!
د. جـــؤن سشـــِرؤيدةر ثســـثؤِر 
ةتـــي دةرووني 

َ
ينـــةوةي حال

َ
لةلَيكؤل

 و 
َ

ئةو كةســـانةي نةشـــتةرطةريي دل
ســـييان بؤ ئةنجام دةدرَيت لةزانكؤي 
َيـــت: ئةو كةســـانة 

َ
ســـتانفؤرد، دةل

طريؤدةي جؤرَيك لةهةستيارَيتي دةبن 
و هةندَيك دةنطي ناِراســـت يان نامؤ 

دةبيستن!
 

َ
 لـــةالي ضةثي ســـنطدا لةطةل

َ
دل

سييةكاندا كاردةكات تا خوَيني ثاكذ و 
ثِر لةئؤكسجني بةجةستة ببةخشَيت، 
دةطرَيـــت و بةشـــداري 

َ
ثاشـــةِرؤ هةل

دةكات لةســـةرفكردنيدا، شةو و ِرؤذ 

بَي وةستان لةكارداية.
 ماســـولكةيةكة كـــرذ دةبَيت 

َ
دل

 بـــةو خوَينةي نـــاوي دةنَيت 
َ

و ثـــال
تابطاتة سييةكان بؤئةوةي لةوَيشةوة 
بطرَيت و ِرزطاري ببَيت 

َ
ئؤكســـجني هةل

لةطازي دووانؤكسيدي كاربؤن، ثاشان 
 دةكشَيت و فراوان دةبَيت و خوَين 

َ
دل

بةورووذم دَيتةناوي ثاشان كرذدةبَيت 
 بةخوَينةكـــةوة دةنَيـــت بؤ 

َ
و ثـــال

 
َ

جةستة، لةوكاتةشـــدا زمانةكاني دل
دادةخرَين و دةكرَينةوة بؤ ِرَيكخستني 

ئةم كارة.
ؤزييةي كة 

َ
بؤ تَيطةيشـــتن لةو ئال

ناني 
َ
 كاري ثال

َ
ي مرؤظـ هةيةتي، دل

َ
دل

خوَين بةثَيي توانـــاي بةكارهَينراو بؤ 
ئةنجامداني كارَيكـــي قورس و طران، 
ِرَيكدةخات، دةتوانَيت لةدةقيقةيةكدا 
ثَينج ليرت خوَين بنَيرَيت، بةآلم لةكاتي 
تواناي  قورسةكاندا  كارة  ئةنجامداني 
ناردنـــي بيســـت ليرت خوَينـــي هةية 
لةدةقيقةيةكدا، ئةمة ساناترين كاري 
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هةوكردنـــي درَيذخايةني ســـي ببوو، 
ثزيشكانيش ئةوةيان دووثاتدةكردةوة 
كـــة زؤري نةماوة لةذيانـــدا، مةطةر 
وةك  بطؤِردرَيـــت،  بـــؤ  ســـييةكاني 
ِرووداوَيكي  بةهؤي  طةنجَيك  قةدةرَيك 
لةدةســـتدا و  هاتووضـــؤوة طيانـــي 
 و هةردوو 

َ
ثزيشـــكةكانيش بةثةلة دل

دةرهَينا،  بةســـةالمةتي  سييةكانيان 
 و سييةكانيان بةخشيية 

َ
هةربؤية دل

ئةم كضة طةنجة، دواي ســـةركةوتني 
ِرؤذنامةنووســـان  نةشـــتةرطةرييةكة 
دةورةيان لَيدا و ثرسياريان لَيدةكرد: 
ئَيستا هةست بةضي دةكةيت؟ كضةكة 
من  كة  هةســـتدةكةم  ميدايةوة: 

َ
وةال

طرتووة جطة 
َ
كةسَيتييةكي ديكةم هةل

سوكةوتةكانم 
َ
هةل خؤم،  لةكةســـَيتي 

واملَيهاتـــووة  طـــؤِردراون،  تـــةواو 
ئارةزووي هةندَيك خواردن دةكةم كة 

ثَيشرت هيض كاتَيك نةم خواردوون!
دواي ئةوةي ئةم كضة ســـةرداني 
كرد  بةخشةرةكةي  كوِرة  كةسوكاري 

و باسي ئةو شـــتانةي بؤ دةكردن كة 
ئَيستا ئارةزوويان دةكات، ثَييان وت: 
ئةو شتانةي كة تؤ ئَيستا ئارةزوويان 
دةكةيـــت ئةوانة ئارةزووي كوِرةكةي 
طؤِرانكارييانةي  ئـــةو  بوون،  ئَيمةش 
كة تؤ هةســـتييان ثَيدةكةيت و ئةو 
كةســـَيتييةي تؤ باسي دةكةيت وةك 

كةسَيتي كوِرةكةمان واية!
د. جـــؤن سشـــِرؤيدةر ثســـثؤِر 
ةتـــي دةرووني 

َ
ينـــةوةي حال

َ
لةلَيكؤل

د. جـــؤن سشـــِرؤيدةر ثســـثؤِر د. جـــؤن سشـــِرؤيدةر ثســـثؤِر 

 و 
َ

ئةو كةســـانةي نةشـــتةرطةريي دل
ســـييان بؤ ئةنجام دةدرَيت لةزانكؤي 
َيـــت: ئةو كةســـانة 

َ
ســـتانفؤرد، دةل

طريؤدةي جؤرَيك لةهةستيارَيتي دةبن 
و هةندَيك دةنطي ناِراســـت يان نامؤ 

دةبيستن!
 

َ
 لـــةالي ضةثي ســـنطدا لةطةل

َ
دل

سييةكاندا كاردةكات تا خوَيني ثاكذ و 
ثِر لةئؤكسجني بةجةستة ببةخشَيت، 
دةطرَيـــت و بةشـــداري 

َ
ثاشـــةِرؤ هةل

ثِر لةئؤكسجني بةجةستة ببةخشَيت، ثِر لةئؤكسجني بةجةستة ببةخشَيت، 

دةكات لةســـةرفكردنيدا، شةو و ِرؤذ 

بَي وةستان لةكارداية.
 ماســـولكةيةكة كـــرذ دةبَيت 

َ
دل

 بـــةو خوَينةي نـــاوي دةنَيت 
َ

و ثـــال
تابطاتة سييةكان بؤئةوةي لةوَيشةوة 
بطرَيت و ِرزطاري ببَيت 

َ
ئؤكســـجني هةل

لةطازي دووانؤكسيدي كاربؤن، ثاشان 
 دةكشَيت و فراوان دةبَيت و خوَين 

َ
دل

بةورووذم دَيتةناوي ثاشان كرذدةبَيت 
 بةخوَينةكـــةوة دةنَيـــت بؤ 

َ
و ثـــال

 
َ

جةستة، لةوكاتةشـــدا زمانةكاني دل
دادةخرَين و دةكرَينةوة بؤ ِرَيكخستني 

ئةم كارة.
ؤزييةي كة 

َ
بؤ تَيطةيشـــتن لةو ئال

ناني 
َ
 كاري ثال

َ
ي مرؤظـ هةيةتي، دل

َ
دل

خوَين بةثَيي توانـــاي بةكارهَينراو بؤ 
ئةنجامداني كارَيكـــي قورس و طران، 
ِرَيكدةخات، دةتوانَيت لةدةقيقةيةكدا 
ثَينج ليرت خوَين بنَيرَيت، بةآلم لةكاتي 
تواناي  قورسةكاندا  كارة  ئةنجامداني 
ناردنـــي بيســـت ليرت خوَينـــي هةية 
لةدةقيقةيةكدا، ئةمة ساناترين كاري 



زانستى سةردةم 41 زانستى سةردةم 12841 128

َيكي ئاسايية.
َ
دل

ة زؤرانةو ئةو 
َ
 ئةو هةموو هةول

َ
لةطةل

ثَيشـــكةوتنة زؤرة لةبواري زانستيدا، 
َيكـــي 

َ
دل نةيانتوانيـــوة  ثزيشـــكان 

دةســـتكرد دابهَين يان دروست بكةن 
تا بتوانرَيت بةهؤيةوة ِرَيذةي خوَيني 
ثَيويست لةوكاتانةدا كة كاري قورس 
و طران دةكرَيت دياري بكرَيت، نوَيرتين 
داهَينـــان بريتييـــة لةدروســـتكردني 
ي دةســـتي كة هةر 

َ
ئامَيرَيكي كؤنرتؤل

كاتَيك نةخؤش ويستي كارَيكي قورس 
بكات، دةست بةدوطمةي ئةم ئامَيرةدا 
ة 

َ
بنَيت تا ِرَيذةي خوَيني نَيردراوي دل

دةستكردةكةي  زيادبكات.
ضـــؤن  نةخؤشـــة  ئـــةم  بـــةآلم 
دةتوانَيت دةست بةسةر هةستةكانيدا 
بطرَيـــت، ئةطةر ويســـتي برتســـَيت 
ة 

َ
دةبَيت دوطمةكةي بســـوِرَينَيت تا دل

زؤرتر  ِرَيذةيةكـــي  دةســـتكردةكةي 
خوَين بنَيرَيت تا بةشـــي ترســـةكةي 
بكات، ئةطةر ويســـتي خةفةت بخوات 
خـــؤش بَيت يان هةر توِرةبوون 

َ
يان دل

ضوونَيك ئةنجام بدات ثَيويســـتة 
َ
و هةل

بطؤِرَيت،  ِرَيذةي خوَينةكةي  لةسةري 
ة دةستكردةكة 

َ
لةئاكاميشدا خاوةني دل

بةتةواوةتي هةســـتةكاني لةدةســـت 
دةدات!

ئةطةر مَيشـــك دةســـت بةســـةر 
 بطرَيت 

َ
 و ياساي كاري دل

َ
لَيدانةكاني دل

َين، 
َ
زاناياني ئةمـــِرؤ وادةل هـــةروةك 

 تةنيـــا وةك ترومثايةك بَيت، ئةي 
َ

دل
ة دةســـتكردةكان 

َ
بـــؤ ســـةرجةم دل

ساناترين  بةســـةرداطرتني  لةدةست 
ِرَيذةي  ِرَيكخســـتني  كـــة  دا 

َ
دل كاري 

ناردنـــي خوَينة شكســـتيان هَيناوة؟ 
ي سروشـــتي يادةوةري و 

َ
كةواتـــة دل

ِرَيكخستني  كارو  بؤ  ذيريي  توانايةكي 
بةشـــَيوةيةك  تَيداية،  خوَين  ناني 

َ
ثال

ِرَيذةي  دياريكردني  توانا  بةتةواوةتي 
خوَيني ثَيويستي هةية.

يادةوةري خانةكان
 

َ
زانايـــان لةزانكؤي ئرييزؤنا لةطةل

ليندا  د.  وةك  لةتوَيذةرةواني  هةندَيك 
ِراسـك ثَييانواية بريةوةري لةسةرجةم 
جةســـتةماندا  لةخانةكاني  خانةيةك 
طـــرياوة، كاريطةري ئةم وزةيةش 

َ
هةل

ئةندامَيك  كة  دةردةكةوَيت  لةوكاتةدا 
بؤ كةســـَيكي ديكـــة دةطوَيزرَيتةوة، 
ئةو  لةســـةر  كاريطـــةري  بَيطومـــان 
كةســـة دةردةكةوَيت كة ئةندامةكةي 

وةرطرتووة. 
َيك جَي ثةنجةي تايبةت 

َ
هةموو دل

 نيية 
َ

بةخؤي هةية، هةرطيـــز دوو دل
ـــي مرؤظَيك 

َ
كة لةيةك بضـــن، هةر دل

ثَيكهاتةيةكـــي تايبـــةت و نـــاوازةي 
ـــي يةكَيكي ديكة 

َ
خـــؤي هةية و لةدل

ناويشـــي  زانيارييةكانـــي  ناضَيـــت، 
ةكة خؤي، ئةو 

َ
تايبةتة بةخـــاوةن دل

جَي ثةنجةيـــةش لةِرَيي ئةولةرةلةرة 
كة  دةردةكةوَيت  موطناتيســـييانةوة 
 دروســـتي دةكات و لةكةسَيكةوة 

َ
دل

بؤ كةسَيكي ديكة جياوازة.
يادةوةري خوَين

هةيـــة،  يـــادةوةري  خوَينيـــش 
سةرنجي ئةوة دراوة كة ئةو كةسانةي 
بةِرَيذةيةكي  خوَينيان بؤ دةطؤِردرَيت 
زؤر دةطؤِرِرَيـــن و كةســـي وةرطـــر 
ئارةزووي ئةو شتة دةكات كة كةسي 
بةخشةر هةيبووة و بةمةش دةتوانني 
 وةك ترومثايةك كاردةكات 

َ
َيـــني دل

َ
بل

و سةرثةرشـــتي يادةوةري خانةكان 
دةكات، هةموو خانةكان زانيارييةكان 
دةطـــرن و لةكاتي طواســـتنةوةي 

َ
هةل

دا تَيثةِردةبَيت 
َ
خوَين بةجةستةدا بةدل

كة ئةويش لةاليـــةن خؤيةوة زانياري 
بةخـانةكانـــي خوَين دةبةخشـــَيت و 

 دةستي 
َ

دةيطوازَيتةوة بؤي، واتة دل
بةســـةر مَيشـــكدا طرتووة و ِرَينمايي 

دةكات.
يادةوةري سنط

سةرسوِرهَينةري  ةتي 
َ
حال هةندَيك 

ئةنجامدانـــي  دواي  هـــةن،  ديكـــة 
ســـي  ضاندنـــي  نةشـــتةرطةري 
تَيبينـــي كراوة لةثاش  دةردةكةون، 
طؤِرينـــي ســـي طؤِرانكارييةكـــي زؤر 
ِروودةدات،  نةخؤشـــدا  لةكةســـَيتي 
بؤنموونـــة نةخؤش هةبـــووة بةهيض 
شَيوةيةك ئارةزووي ياري تؤثي ثَيي 
م ثاش ضاندني ســـي 

َ
نةكردووة، بةال

بؤي زؤر حةزي لةو ياريية كردووة.
لَيرةوة ثِرؤفيســـؤر طاري شوارتز 
طةيشتة ئةنجامي ئةوةي كة سييةكان 
ـييان 

َ
قول و  طـــةورة  كاريطةرييةكـــي 

لةسةر كةسَيتي نةخؤش هةية، ذنَيك 
زؤرلةبةرزي دةترســـا تادةطةيشـــتة 
ئةوةي تووشي نةخؤشي بكات، بةآلم 
ثاش ئةوةي سييةكاني كةموكورتيان 
تَيكـــةوت و ســـييةكاني ثياوَيكيـــان 
ِرووداوَيكةوة  بةهـــؤي  كـــة  بؤ ضاند 
طياني لةدةســـت دابوو، بةآلم ئةوةي 
جَيي ســـةرنج بوو ئةوةبوو كة يةكةم 
شـــتَيك دواي نةشتةرطةرييةكة كردي 

سةركةوتني بوو بةسةر ضيادا!
دواي ئـــةوةي لةتؤماري كةســـي 
ييةوة بؤيان دةركةوت 

َ
بةخشةريان كؤل

كة يةكَيك لةئارةزووةكاني ئةم كةسة 
ســـةركةوتن بـــووة بةســـةر ضيادا!! 
لَيـــرةدا دةطةينة ئةنجامي ئةوةي كة 
مَيشك  لةسةر  كاريطةرييان  سييةكان 
هةية، ئةم نةخؤشة طرَيي ترسي هةبوو 
كة لةشوَينة بةرزةكان دةترسا، بةآلم 
ثاش طؤِريني سييةكاني ئةم طرَييةي 

ِرةوييةوة!
لَيكدانةوةي ذيرانة بؤ ئةمة ئةوةية 
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دةطرَيت، 
َ
كة مَيشـــك زانيارييةكان هةل

و   
َ

دل بةسةرثةرشـــتيكردني  م 
َ
بـــةال

ســـييةكان، بةواتايةكي دي لةسنطي 
 و ســـييةكانيدا 

َ
مرؤظـــدا واتة لـــةدل

بنكةيةك لةشتة شـــاراوةكان و طرَي 
يادةوةرييةكانـــي  دةروونييـــةكان و 
هةية، ئـــةم بنكةية ِرَينمايي مَيشـــك 
دةكات لةكارةكانيـــدا، واتة مَيشـــك 
ثَيكهاتةكاني سنطة  كةوتةي  شـــوَين 

 و سييةكان).
َ

(دل
ثَيكهاتةكاني سنط  كاتَيك  كةواتة 
 و ســـييةكان دةطؤِردرَين، سيية 

َ
لةدل

تازةكة دةست دةكات بةضاالكييةكاني 
خـــؤي و كاردةكاتة ســـةر مَيشـــك 
تاطؤِرانكاري ثَيويســـتي بـــؤ ئةنجام 

بدات.
تَيبيني ئةوةكراوة طؤِرانكارييةكان 
 و ســـييةكان 

َ
زؤرتردةبـــن كاتَيك دل

ئةوةش  ئَيمة  دةطؤِردرَيـــن،  ثَيكةوة 
دةزانني كة سنطي مرؤظـ بةشَيوةيةكي 
 و سييةكان ثَيك دَين، 

َ
سةرةكي لةدل

لَيـــرةدا دةتوانني بطةينـــة ئةنجامي 
ئةوةي كة ثَيكهاتةكاني سنط بةرثرسن 

لةيادةوةرييةكان الي مرؤظ.
يادةوةري ثَيست

ِرابردوودا  ي 
َ
ســـال لةضةند  زانايان 

تَيبيني ئةوةيان كردووة كة خانةكاني 
بةآلم  هةيـــة،  يادةوةرييان  ثَيســـت 
ضريؤكي ئـــةم دؤزينةوةية ضؤن بوو؟ 
زانايةك هةبـــوو ناوي د. كالرك ئؤتلي 
بوو ئةم زاناية ســـةدان نةشتةرطةري 
دابوو،  ئةنجـــام  ثَيســـتي  ضاندنـــي 
دةضوو ثارضةيةك ثَيســـتي كةسَيكي 
وةردةطـــرت و بؤ كةســـَيكي دةضاند 
َيـــني تووشـــي ســـوتاوي دةبوو، 

َ
بابل

لةئةنجامدا كةسي ثَيست سووتاو كة 
ثَيستةكةي بؤ دةطؤِرِرا و زؤربةي ئةو 
شَيرثةنجة  تووشي  ثَيستيان  كةسانة 
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دةبوو، ئةم ثَيستةي وةرنةدةطرت و 
ِرةتيدةكردةوة لةدواي توَيذينةوةيةكي 
ئـــةم  ضارةســـةركردني  بـــؤ  زؤر 
كَيشـــةية دةركةوت كة ئةو ثَيســـتة 
هةية،  دوورودرَيذي  يادةوةرييةكـــي 
َيت: ِرةنطة زؤرترين 

َ
هةربؤية ناوبراو دةل

بةشةكاني جةستة كة يادةوةرييةكي 
بَيت،  ثَيســـت  هةبَيت  درَيـــذي  دورو 
لةبةرئةوةي سةرجةم ئةو ِرووداوانةي 
كة بةسةر مرؤظدا دَيت و سةرجةم ئةو 
شتانةي كة ئةنجامي دةدات هةموويان 
لةتؤمارَيكي تايبةتدا و لةناو خانةكاني 
ضونكة  دةطريَيت، 

َ
هةل مرؤظدا  ثَيستي 

ئةم كؤئةندامة نزيكةي تةواوي جةستة 
دادةثؤشَيت، هةربؤية ثَيست هةروةك 
ِرادار واية ئةو زانيارييانة وةردةطرَيت 
يدةطرَيت، هةتا كاتَيك كة مرؤظـ 

َ
و هةل

دةمرَيت ئةو يادةوةرييانة لةخانةكاني 
ثَيستييدا هةر دةمَيننةوة.

ثَيســـتةيان  ئةو  زانايان  كاتَيـــك 
شـــيكاركرد بينييـــان لةضةند ضينَيك 
و خانةكاني  ثَيكهاتووة، طرنطي ضني 
ثَيســـت تةنيا ثاراستني جةستة، يان 
ثاراستني لةكاريطةريية دةرةكييةكان 
كو 

َ
يـــان ئارةقكردنـــةوة نييـــة، بةل

طرنطييةكي ديكةيشي هةية كة بريتيية 
طرتن و ثاراستني زانيارييةكان و 

َ
لةهةل

هَيشتنةوةيان بؤ ماوةيةكي دورودرَيذ 
هةروةهـــا بؤيان دةركـــةوت كة ئةم 
دةنطييةكانيش  بةلةرةلـــةرة  خانانة 

كاريان تَيدةكرَيت.
خانةكانـــي ثَيســـت زانيارييةكان 
ةتـــي 

َ
دةطـــرن و هةميشـــة لةحال

َ
هةل

كارييـــان  دةنـــط  لةرينـــةوةدان، 
لةرةلةري  خؤشيان  كو 

َ
بةل تَيدةكات، 

دةنطـــي دةردةثةِرَينن، بـــةآلم ئَيمة 
ناتوانـــني بيانبيســـتني، لةبةرئةوةي 
ثَيويســـتي بةئامَيري زؤر هةســـتيار 

هةية تا ئةولةرةلةرانة وةربطريَين.
يادةوةري ِرووةك

زاناكان ئاشكرايان كرد ِرووةكيش 
لةرةلـــةري دةنطـــي دةردةثةِرَينـــن 
ولةرةلةري دةنطييان هةية، هةروةها 
 

َ
دل كـــة خانةكاني  ئاشـــكرايان كرد 

لةرةلةري دةنطـــي دةردةثةِرَينن، تا 
طةيشتنة ئةوةي كة DNA لةسةرجةم 
خانـــة زيندووةكانـــدا لةمرؤظــــ يان 
لةرةلةري  لةِرووةكدا  يـــان  طيانلةبةر 
دةنطـــي دةردةثةِرَينن، زانايان بؤيان 
دةركةوت كـــة DNA تةنيا لةخانةدا 

دةنط دةرناثةِرَينَيت.
يادةوةري لةهةموو خانةيةكدا

بؤيان  زانايان  ديكـــةوة  لةاليةكي 
لةثَيستدا  تةنيا  يادةوةري  دةركةوت 
كـــو ســـةرجةم خانةكاني 

َ
نييـــة، بةل

جةســـتة يـــادةوةري و زانيارييةكان 
دةطرن، لةبةرئةوة زاناياني ئةمِرؤ 

َ
هةل

َيـــن مَيـــذووي هةريةكةمان لةناو 
َ
دةل

جةســـتةماندا  خانةكاني  ســـةرجةم 
تؤمـــار كـــراوة، ئَيمـــة كاتَيـــك هةر 
سوكةوتَيك دةكةين ئةوا خانةكاني 

َ
هةل

تا  ثةيوةنديـــدارةكان  و خانـــة  ضاو 
زانيارييةكانيان  ســـةرجةميان  مَيشك 
ثَيـــدا تَيثةِر دةبَيت، ئـــةم كردارةش 
بةمليؤنةهـــا خانةدا تَيثـــةِر دةبَيت و 
لةتؤمـــاري ورد و ثِرؤطرامةكاندا لةناو 

دةطريَيت.   
َ
هةموو خانةيةكدا هةل

بةهةمان شَيوة هةموو دةنطَيك كة 
دةيبيستني يان قسةيةك كة دةيكةين 
لةِرَيطةي  دةنطييانـــة  ئةولةرةلـــةرة 
مَيشـــك،  دةطةنـــة  طوَيضكةكانـــةوة 
بةدرَيذايي ئةو طةشتة لةطوَيضكةكانةوة 
بؤ مَيشك بةهةمان شَيوة بةاليني خانة 
هةية كةدةنطةكةثَييدا تَيدةثةِر دةبَيت 
دةطريَيـــت، كةوابَيت 

َ
و لةناويـــدا هةل

َيـــني خانةكاني طوَيضكة 
َ
دةتوانـــني بل

خانةكاني  دةطرن، 
َ
هةل زانيارييـــةكان 

دةطرن، 
َ
هةل زانيارييـــةكان  ضاويـــش 

ِرةنطة درَيذترين يادةوةري خانةكاني 
ثَيســـت بن، لةبةرئةوة ئةم دياردةية 
واتة ديـــاردةي كارلَيكـــي خانةكاني 
 ئـــةو زانيارييانةي كة 

َ
ثَيســـت لةطةل

مـــرؤظ لةِرَيـــي بيســـتن و بينينةوة 
وةريدةطرَيـــت، زانايان تـــازة بؤيان 
ئاشـــكرا بووة و بةردةواميشن لةسةر 

دؤزينةوةي زانياري زياتر لةسةري.

و: شريوان محةمةد
سةرضاوة  

  www.kaheel7.com 

تةندروستى دأل 
لةِرانةوة دةست ثَيدةكات

تةندروستى دأل لةِرانةكانتةوة دةست 
ئـــةو ئةنجامةية  ثَيـــدةكات، ئةمة 
دانيماركى  ثزيشـــكى  َيك 

َ
كؤمةل كة 

دةســـتيان كـــةوت، تَيبينييان كرد 
ئةو كةسانةى ضوار ضَيوةى ِرانييان 
شةســـت ســـانتيمةترة بةاليةنـــى 
كةمةوة ئةوا فرسةتى تووشبوونييان 
بةنةخؤشييةكانى دأل يان مردنى بةر 

لةوةخت كةمرت دةبَيتةوة.
ئةنجامةكانى  كة  ينةوةية 

َ
لَيكؤل ئةم 

لةطؤظـــارى ثزيشـــكى بةريتانيـــدا 
بةســـت  ثشـــتى  وكرايـــةوة 

َ
بــــال

و  ينـــةوة 
َ
لَيكؤل بةئةنجامدانـــى 

ضاودَيريكردنى نزيكةى سَي هةزار ذن 
و ثياو بةدرَيذايي ماوةى دوانزة ساأل 
ينةوةكةشـــدا 

َ
لةلَيكؤل لةدانيمارك، 

َيك فاكتةرى ديكة ِرةضاو كرا 
َ
كؤمةل

ةوى جةستةو جطةرةكَيشان 
َ
وةك قةل

خـــراث  ى 
َ
كؤليســـرتؤل ِرَيـــذةى  و 

لةخوَيندا.
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ِرادار بؤ دياريكردني ئاِراستةي تةنةكان
 

ئةندازيار محةمةد ساَلح دوكاني
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Radio Detec- لـــة ِرادار وشـــةي
ئينطليزيـــةوة tion and Rangingي 

و مةودا كةشـــف هاتووة كـــة ماناي
ِرادار دةطرَيتةوة. بةِراديـــؤ دياريكردن
شـــةثؤلي كة دةزطايانةي لةو يةكَيكة
بـــؤ بةكاردَينَيـــت كارؤموطناتيســـي
شوَين نةخشةكَيشـــاني و دياريكردن 
و جَيطري تةنـــة و ئاِراســـتةو خَيرايي
و كةشـــتي وةك فِرؤكة و بزؤكةكانـــي
ئؤتؤمبَيل،هةروةها بؤمةبةستيزانيني
دياريكردني ئاووهـــةواو و كةش باري
مةبةستي و بةرزونزمي زةوي ئاســـتي
هاتوضؤ. و ترافيكي ثؤليسي ثشكنيني
ئةندازيار داهَينـــةرو زاناو ضةندين
دؤزينـــةوةو ثِرؤســـةي بةشـــداري
كـــردووة. ِراداريـــان ثةرةســـةندني
بنضينةي ِرادار لةسةر دةزانني  هةروةك
شةثؤلة ثةرشبوونةوةي و تيشكدانةوة
ئةم بنضينةي دانـــراوة،  ِراديؤكانةوة
ي1887ي

َ
لةسال ســـةرةتا بريؤكةيةش

زاينيلةاليةنهَينريهَيرتز-يفيزيازاني
بةهاوكَيشةي ثشتبةســـتن و مانيي

َ
ئةل

شةثؤلةكارؤموطناتيسيةكانيماكسويل
لةتاقيطةكةي هَيرتز كاتَيـــك بنياتنرا،
شـــةثؤلة لةســـةر خؤي توَيذينةوةي
ئةو طةيشـــتة دةكرد، راديؤييـــةكان
ِراديؤيةكان شةثؤلة كة دةرئةنجامةي
ناوةنـــدي ماددةي بـــةزؤر دةتوانـــن
سةِّـاند ئةوةشـــي تَيثةِرن، جياجيادا
دانةوة تواناي (تةن) ماددة هةندَيك كة
هةية، شـــةثؤلةكانيان و طةِراندنةوةي
بةسيستةمَيكدا ثةرةي ماوةيةشدا لةو
بثوَيت، شةثؤلةكان خَيرايي بتوانَيت كة
كردن تؤماري كة زانياريانةي داتاو ئةو
زوربةي بؤ طـــةورة هاندةرَيكي بـــووة
شةثؤلي بواري توَيذةرةوةكاني و زانا
ي

َ
بؤيةكةمجار لةسال راديؤيي. لةثاشاندا

سمريئةندازياري 
َ
كريستيانهؤل 1904دا

مانيشةثؤلةِراديؤييةكانيبةكارهَينا
َ
ئةل

كانزايية تةنة بووني بؤ كةشـــفكردني
شةثؤلةِراديؤكانةوة، لةِرَيي دوورةكان
ئاطاداركردنةوةي ثَيش ئةويش ئامَيري
مارينا داهَينا بؤ كةشتيةواني وةختي
كةشتيةكان ثاراســـتني بةمةبةستي
ضةند زاناية ئـــةم لةخؤبةيةكدادانـــدا.
سةرةتايي ِراداري سادةي نموونةيةكي
لةناو كةشتي دةيتواني كة خســـتةِروو
مةوداي م

َ
بةال بكات، ديـــاري تةمومذدا

نةدةكرا. دياري بؤ دوورييةكةي
ثَيش 1934 و ي

َ
لةســـال لةدواياندا

َيك
َ
سال بةضةند جيهاني دووةمي جةنطي

ضةند فةِرةنسا مانياو
َ
ئةل لةئةمةريكاو

ثةرةي ِرادارة جـــؤرة نموونةيةك لةو
1935 دا  ي

َ
لةســـال تا ئةوةبوو ثَيدرا،

سةركةوتوو ثراكتيزةيي ِراداري يةكةم
وات-ي واتســـؤن رؤبَيـــرت لةاليـــةن
ئةويش داهَينرا، ئينطليزيةوة داهَينةري
وات بةِرَيوةبةري كـــة بوو لةوكاتـــةدا
فيزياي تاقيطـــةي بةشـــي ِراديؤيـــي
ي

َ
لةســـال لةتَيدينطتؤن. بوو نةتةوةيي

وَيســـتطة بةهؤي تواني 1936دا وات
لةدووري فِرؤكةيةك ِراديؤييةكةيـــةوة
ي

َ
لةسال و كات كةشـــف ميلةوة حةفتا

كات تواني حكومةت رازي 1939شـــدا
ِرادار تؤِري وَيستطةكاني بةدامةزراندني
ثَيش ئاطاداركردنةوةي دابينكردني بؤ
بؤ دوذمن فِرؤكةكاني لةهَيرشي وةخت

بةريتانيا. ةكاني
َ
كةنال سةر

لةثَينج ِرادار مةوداي لةســـةرةتادا
دواي م

َ
بةال نةدةكرد، بـــِري زياتر ميل

لةدووري كة ثَيدا ثةرةيان وا مانط ضوار
كيلؤمةترةوة دوو حةفتـــاو مـــةوداي
و لةكؤتايي بكات كةشـــف فِرؤكةكان
مةوداكةيـــان زيادكرد بؤ ةدا

َ
ئةو ســـال

بريارياندا ئةوسا كيلؤمةتر، سةدوثةنجا
لةدةروازةكاني ِرادار وَيستطةي ثَينج كة

دابمةزرَينن. لةندةن شاري
نَيوان 1940ي ي

َ
ســـال لةجةنطـــي

مانةكان
َ
ئةل مانيـــادا،

َ
ئةل و بةريتانيـــا

ضؤن كة ســـوِرمابوو لةوة ســـةريان
ثَيش زوو وا بةريتانياييـــةكان فِرؤكة
لةدواي دةبنةوة. ِرووبةِروويان وةخت
وةك واتســـؤن-وات جةنط تةواوبووني

 1952 ي
َ
لةسال رَيزي لَينراو سوارضاكَيك

ت
َ
خةال وةك ثاوةندي هةزار ثةنجا شدا

بةشداريكردني لةبةرامبةر بةخشرا ثَي
ني

َ
لةســـاال ِراداردا. لةثةرةثَيدانـــي

شةثؤلة ئةو جيهانيدا دووةمي جةنطي
لـــةِراداردا كة كارؤموطناتيســـيانةي 
بةكاردةهاتلةرةلةرةكةياندةطةيشتة
تا دةزانني هـــةروةك هَيرتز، دة مَيطا
ضوســـتي و كات وردي زياد لةرةلـــةر
لةثةرةســـةندَيكي زياترة، ِرادارةكـــة
طةياندة لةرةلةرةكةيان بةردةوامـــدا
ي

َ
هَيرتز، لةسال ســـةد مَيطا هةشـــت

ِرادارَيكـــي ئةمةريكيـــةكان 1940وة 
فِرؤكـــة لةنـــاو زؤر ثةرةســـةندوويان
كة كرد جَيطـــري هَيرشـــبةرةكانياندا

هَيرتز  3 طَيطا دةطةيشـــتة لةرةلةري
نزمي و بـــةرز بـــةوردي و دةيتوانـــي
بكات تؤمار شاشةكةي لةســـةر زةوي
توانايان كة مانياش

َ
ئةل و ِرادارةكانـــي

ثَييان بوو هَيرتز مَيطا سةد هةشت تا
 1946 ي

َ
سال تا م

َ
بةال نةدةكرا، كةشف

داهَينانةيانئاشكرا ئةمةريكييةكانئةم
نةكرد.

ِرادار ئيشكردني ميكانيزمي
كارؤموطناتيســـيةكان شـــةثؤلة
و دةريا شةثؤلةكاني شَيوةي بةهةمان
دةكةون بةربةستَيك بةر كاتَيك دةنط
لـــةو و ودةطةِرَينـــةوة دةلةرَينـــةوة
شـــةثؤلة دةهَينن. بةئاطامان تةنانـــة
تةنانة لةو كارؤموطناتيسيةكاننةكهةر
كو بةشـــَيوةيةكي

َ
دَينن بةل بةئاطامان
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جَيطريـــي و  نزيكـــي و دووري ورد 
بؤ ةشـــيانمان

َ
جول خَيرايي و تةنةكان

شـــةثؤلةكان كاتَيك دياري دةكـــةن.
تةنَيكي بةر و دةردةضن لةِرادارةكةوة
بؤ ئةو دةطةِرَينـــةوة دوور دةكـــةون،
ئةوكاتة دةرضـــوون، لَيوةي ـــةي

َ
خال

ئةندازة تةنةكة ِرادارةكةو نَيوان دووري
دةكرَيت.

بريتيبوو وات ســـةرةكي بريؤكةي
كارؤموطناتيسي شـــةثؤلي لةناردني
ِراديؤيدا لةشَيوةي شةثؤلي بةردةوام
شةثؤلة ودةبوونةوة.

َ
بال بةئاسماندا كة

بوون بريتـــي كارؤموطناتيســـيةكان
شـــةثؤلداو لةشـــَيوةي كة لةوزةيةك
رووناكيةوة لةخَيرايي  كة بةخَيراييةك 
ضركـــة نزيكـــة300000000 مةتـــر/
دةبوونةوة). (ثـــةرش ودةبوونةوة

َ
بال

لـــــةدةزطايةكـــي ســـادة ِراداري
Transmitterودةزطايةكـــي نَيـــرةر

وةرطرReceiver ثَيكهاتووة.
نيشـــانة بةشـــةثؤلكةرةكــــة
دةهَينَيـــت، بةرهـــةم كارةباييةكـــة
نة)

َ
(سيطناال نيشانانة ئةم هةواييةكةش

كارؤموطناتيسي شـــةثؤلي بةشَيوةي
طةِراوةكانيش شـــةثؤلة و دةنَيرَيـــت
بؤ دةيانطوازَيتةوة و وةردةطرَيتـــةوة
شـــيكردنةوةيان ئةويش كـــة وةرطر 
شاشةي ســـةر بؤ و طواســـتنةوةيان

دةدات. ئةنجام ثيشاندان،
ِرادار جؤرةكاني

ِرادار جـــــؤرةكــــانـــي هةمـــوو
ئةو بةهةمان ثشـــت لةكاركردنيانـــدا
م

َ
بةال باسكرا، دةبةستن كة بنةمايانة

بؤ جيادةكرَينةوة بةثَيي ئيشـــةكةيان
ِراداري ســـادة، ئـــةم جؤرانة: ِراداري
ئاِراســـتةكردن، ِراداري بـــةردةوام،
ِراداري و قؤناغي سيســـتةمي ِراداري

فةرعي.

ِرادار هاوكَيشةي
Pr دةطةِرَيتةوة  وزةيةي ئةو بِري
بةم وةرطر (هةوايـــي) بؤ ئةنتَينـــاي

دةكرَيت: دياري هاوكَيشةية

  Pt =transmitter power
نَيرنةر تواناي

Gt =gain of the transmitting 
antenna 

نَيرةر وةرطرتني هةوايي بِري
Ar =effective aperture (area) 

of the receiving  antenna
وةرطر هةوايي ضوستي ناوضة

σ =radar cross section, or 
scattering coefficient, of the 
target 

ِرادار بِرطةي ِرووبةرة
F =pattern propagation factor

كردن هاوكؤلكةي ثةرش
Rt =distance from the trans-

mitter to the target 
ئامانجةكة بؤ لةنَيرةرةوة مةودا دووري

Rr = distance from the target 
to the receiver 

بؤ وةرطر لةئامانجةكةوة دووري مةودا
سةرضاوةكان:

1.Radar-Wikipedia, the  free 
encyclopedia

2.The Current Radar map 
shows areas of current precipita-
tion. A weather 3.radar is used to 
locate precipitation, calculate its 
motion, estimate its type

Radar is used to track storms, 
planes, and weapons and also to 
create topographic maps. Learn 
about radar, radar technology and 
Doppler shift

بكة وةرزش
ئةمــةريكييـــةكان تـــوَيـــذةرةوة
ِرزطاربووني فرســـةتي  ِرايانطةياند
يةكةمجار بـــؤ كة ئةو كةســـانةي
بـــوون

َ
دل نـــؤرةكانـــي تووشـــي 

لةهاوتاكانيان زياتـــرة لةئَيســـتادا
دووضاري دةيةيةك لةضةند كة بـــةر
تةندروســـتي كَيشـــةي هةمـــان 
بةرنامـــةي بةِرَيوبـــةري َبـــوون 
دل لةنةخؤشـــييةكاني خؤثارَيزي
روزفلت ليوكـــس لةنةخؤشـــخانةي
بةرزي بؤ ئةمة وتـــي: لةنيويؤرك،
خـــزمةتطـــوزارييـــةكان ئاســـتي
و لةنةخؤشـــخانةكاندا دةطةِرَيتةوة
ضارةسةري ثَيشكةشكردني هاوكات

كةسانة. ئةو بؤ طونجاو
دةركةوت بؤيـــان توَيـــذةرةوةكان
ســـةكتةي بةهؤي مـــردن ِرَيـــذةي

 %5.3 1987دا ي
َ
لةســـال ـــةوة

َ
دل

2002دا ي
َ
لةســـال بـــوو لةكاتَيكدا

3.8% دابةزي،  بـــؤ ئـــةم ِرَيذةيـــة
بةشـــداري كة مايرســـون د. مريلي
ِرايطةيانـــد كـــرد توَيذينةوةكـــةي
باش كاري ثزيشـــكةكان لةئَيستادا
كة ئةنجامدةدةن بؤ ئةو كةســـانة
بوون

َ
دل نةخؤشـــييةكاني تووشـــي

دةستنيــشـــانكـــــردني لـــةِرَيـــي
ضارةســـةركردني و ثَيشـــوةخت
فشاري خوَين كَيشةي بةرزبوونةوةي
هؤشـــياري وَيِراي ،

َ
و كؤليســـرتؤل

سةردةمةدا لةم كة بةطشتي ك
َ
خةل

ثةيِرة خؤراكي دروست سيســـتمي
وةرزش و ئسثرين دةخؤن و دةكةن

دةكةن.
بـــةوةي ئاماذةشـــيدا مريســـون 
نيية  مةرج

َ
دل نيشانةكاني نةخؤشي

كالسيكي بَيت و تووند ئازارَيكي تةنيا
هةندَيجار كو

َ
بةل سنطدا، لةناوضةي

ديكة كَيشـــةي  دووضاري نةخؤش
ئازاري و تةنطةنةفةسي وةك دةبَيت
لةشةويلطة ئازار يان ضةث الي ي

َ
قؤل

بةبةدهةرسي.    يان هةستكردن
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فراوانبووني 
بؤري هةوا    
د. هادي محةمةد
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هةوا بؤري فراوانبووني نةخؤشي
لةفراوان  بريتييـــة  Bronchiectasis
هـــةواكان، بؤري بوونـــي نائاســـايي
ذياني و تةمـــةن بةدرَيذايي ئةمـــةش
م

َ
بةال دةبَيت، دووضاري مرؤظ ِرؤذانة

كةموكورتييةكي لةئةنجامي دةشَيت
ميكانيزمي زطماكـــي يان بؤماوةيـــي
دروست ببَيت. هةواكان بةرطري بؤري
هةوكردنَيكي بةهـــؤي  بـــةزؤري
هةواييةكانةوة ِرَيـــِرةوة درَيذخايةني
فراوانبووني م

َ
بةال دةبَيت، دروســـت

 Localised هـــةوا بؤري ناوضةيي
كَيم كؤبوونـــةوةي بةهؤي دةشـــَيت
هةواكانةوة بؤري طرَييةكي لةثشـــت
بؤري فراوانبوونـــي و لةئةنجاميشـــدا
لةنموونةي ببَيت، دروست هةواييةكة
طةورةبووي ليمفـــي طرَيـــي ئةمةش 
بَيطانةي تةنـــي وةرةم يان و ســـيلي

مذراو.
َ
هةل

هؤكارةكاني
تـــووشـــبوون هؤكارةكــــانـــي
هـــؤكاري دوو بؤ بـــةم نةخؤشـــيية
يةكةميان دةكرَين، ثؤلَين ســـةرةكي
زطماكي هؤكاري يةكةميـــان هؤكاري
ئةمانة دةطرَيتةوة: كة congenitalية

 Fibrosis كيســـي بووني
َ
بةِريشـــال

بةدفرمانـــي كؤنيشـــانةي  ،Cystic
كـــي

َ
كؤنيشـــانةي كول كـــي وةك

َ
كول

كارتةجينةر كؤنيشـــانةي وو
َ
نةجـــوال

جيـــوب  (هةوكردنـــي  kartageners
ئةندامةكان)و شـــوَينطةي طؤِريني و 
طلؤثيولني“ ”طامـــا ثرؤتيني كةمـــي
دووةميان لةخوَيندا. ســـةرةتايي ي 

acquired كة  بةدةستهاتووة هؤكاري
دةطرَيتةوة ةتانة

َ
حال ئـــةم ندا

َ
لةمنداال

سيلي شـــانةكان، ســـيية هةوكردني
بَيطانةي تةني ،primary TB يةكةمي
لةثَيطةيشـــتوواندا م

َ
بةال مـــذراو،

َ
هةل

سيية هةوكردني دةطرَيتةوة: ئةمانة

 ،  Suppurativ كَيمـــي شـــانةي
كةِروويي هةوكردني سييةكان، سيلي
بؤري و ”ئةســـثةرجيلةس“ ي ســـي
نةخؤشي ِرةبؤي هةواكان لةكةسَيكدا

هةواكان. بؤري وةرةمي هةبَيت،
ثاسؤلؤذي

هةوا بـــؤري ةكاني
َ
ضال دةشـــَيت

كرابَيت نـاوثؤش فراوانبووةكـــــــان
،granulation فرةخانـــة لةشـــانةي
يان ثولةكةيـــي شـــانةي ِرووكةشـــة
ئاسايي. كداري

َ
كول ِرووكةشةشـــانةي

هةوكردن لةضينة دةشـــَيت هةروةها
و هةواكان بؤري ديواري رتةكانـــي

َ
قول

بؤريية خوَينبةرةكاني ئاوســـاني
َ
هةل

بةزؤري دةبَيت، دروست هةواييةكان
بوون

َ
بةِريشال و درَيذخايةن هةوكردني

دةبينرَيت. شانةكة سيية لةدةوري
ديدةنييةكاني نيشانة

بةهـــؤي نيشـــانانةي ئـــةو   .1
هةوا لةبؤري كَيمـــةوة كؤبوونةوةي
بريتني دةبن دروست فراوانبووةكةدا
كة درَيذخايةن تةِري كؤكةي لةمانـــة:
و دةبَيت خراثرت لةبةيانياندا بةزؤري
بةطؤِريني دةردراوةكاني زؤرجاريـــش
دَيتـــة دةرةوة، لـــةش شـــوَينطةي
زؤرةو غــــةمةكـــة

َ
بـــةل زؤرجاريـــش

نةخؤشييةكة كاتَيك كَيميية بةردةوام
ثَيشـــضوو، بةرةو قؤناغَيكي دةطاتة
باوة نيشانةيةكي دةم ناخؤشي بؤني

تيايدا.
بةهـــؤي نيشـــانانةي ئـــةو   .2
ثةردةثؤشةري و لةسي هةوكردنةوة
سيكةدةوريبؤريهةوافراوانبووةكةي
تـــا، لةش داهَيزران، لة: بريتني داوة
هةوكردنةكة وبوونةوةي

َ
بال كاتَيكيش

شانة ســـيية هةوكردني دةبَيتةهؤي
قةبـــارةي كؤكـــةو  ،pneumonia
لةوانةشـــة زياددةكات، غةمةكـــة

َ
بةل

هةوكردني و ســـنط ئازاري هـــاوكات

بَيت. دا
َ
سي لةطةل ثةردةثؤشةري

دةشـــَيت خوَيناوي: غةمي
َ
3.بةل

ناوبةناو زؤرجاريش و زؤربَيت يان كةم
بةزؤري ببَيت. دووضاري نةخؤشـــةكة
يان كَيمي غةمي

َ
بةبةل هةية ثةيوةندي

هةروةها غةمةوة
َ
بةل كَيمة زيادبووني

كة لةوانةدا بَيت نيشانة تاكة دةشَيت
فرانبووة هةوا بؤري وشكة َين

َ
دةل ثَيي

نةخؤشي.
كاتَيك طشـــتي: 4. تةندروســـتي
و ثةرةدةســـَينَيت نةخؤشـــييةكة
كَيمي دةبَيت، غةمةكـــة

َ
بةل بةردةوام

طشـــتي لةتةندروســـتي دابةزينَيـــك
لةِرَيـــي ِروودةدات نةخؤشـــةكةدا
ئارةزووي نةماني و كَيـــش دابةزيني
تايةكـــي و بَيتاقةتـــي و خـــواردن 
ندا.

َ
لةمنداال طةشـــة نزم و شكســـتي

ســـةري خِربووني لةم نةخؤشـــانةدا
باوة. ثةنجةكان

نيشانة َيك
َ
كؤمةل ئةمانةشدا

َ
لةطةل

لةاليةن ثزيشـــكةوة هةن ثَيويســـتة
لةاليةك دةشـــَيت كة بكرَين ئاشـــكرا
و بكرَين بةدي سنطدا هةردووالي يان

ئةمانةن:
فراوانبووةكة هةوايية بؤريية ئةطةر
تَيدا هيـــض ثاشـــةِرؤيةكي دةردراوي
ثلة ِرووي سيية ثووكانةوةي نةبَيت و
نائاســـايي نيشـــانةي ئةوا نةدابَيت،
غةم

َ
بةل زؤر بِرَيكـــي ئةطـــةر نابَيـــت،

هةبَيت، فراوانبووةكـــةدا لةناوضـــة
ئَيجطار زؤر ِرةقـــي خِرةخِري ئـــةوة
بيستؤكي بةبةكارهَيناني دةبيسرتَيت
تووشبووةكةدا. ناوضة لةسةر ثزيشكي
طريابَيت، ئةوا هةواكة ِرَيِرةوي ئةطةر
دةبَيتةوة. هةناســـةدان كةم دةنطي
نـــةخؤشـــييةكة بةرةوثَيشـــضووني
و ِرةقبووني بوون

َ
دةبَيتةهؤي بةِريشال

هةناســـة دةنطي بةمةش ناوضةكـــة،
Vesicular كة  دةنطـــةوة لةنةرمـــة
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هةوايية بؤريية بؤ دةطؤِرَيت ئاسايية
توندتر  بةرزترو Bronchial كة دةنط

هؤشرتة. و بةهاش و
 Investigations  لَينؤِرينةكان

و كةِروويي بةكرتيايي ثشكنيني .1
زينـــدة وردة ســـةرةِراي غـــةم:

َ
بةل

دةشَيت هةناسة، كؤئةندامي باوةكاني
بةكرتياي هةندَيـــك غةم

َ
بةل ضاندنـــي

 pseudomonas deruginosa وةك
Aspergillus مايكؤ  وةك و كـــةِرووي

بةكرتياي جؤراوجؤر دةربخات.
2. ثشـــكنيني تيشكي: لةقؤناغي
ديواري نةخؤشييةكةدا، ثَيشكةوتووي
بؤشايي هةواو بؤري ئةســـتووربووي
و هةواي فراوانبووني كيســـي بـــؤري
يان هةوكردويي ِرةقبـــووي ناوضةي
تيشكي لةســـةر لةوانةية ثووكانةوة 
م تيشكي

َ
بةال ببينرَيت، سنط ئاسايي

هةستيارترة  CTscan زؤر تةنووري
فراوانبووي ئةســـتووربووي و ديواري

نيشاندةدات. هةوا بؤري
فــــرمانـــي ســـةنطاندني

َ
هةل  .3

طوماني نةخؤشانةية ئةو بؤ كةكان:
َ
كول

كييان
َ
كول بةدفرمانـــي كؤنيشـــانةي

سةنطاندني
َ
بةهةل ئةويش لَيدةكرَيت،

طةيشـــتني بؤ ثَيويســـتة ئةو كاتةي
شـــريينى ســـةكةرين تةنؤضكةيةكي
saccharin لةكونيثَيشةوةيلووتةوة
ئـــةو كاتةي نةخؤشـــةكة بـــؤ قوِرط
ئـــةم هةســـت بةتامةكـــةي دةكات.
زياتر دةقيقة لةبيست نابَيت كاتةش
كيان

َ
كول بةدفرمانـــي لةوانةي بَيـــت،

ِرَيذةي درَيذ دةبَيتةوة كاتةكة هةية،
لةِرَيي دةكرَيـــت كةكان

َ
كول نـــي

َ
جوال

 Biopsy زيندةشـــانة بةكارهَينانـــي
بسةنطَينرَيت.

َ
هةل وةربطريَيت لةلووت

دروســـتبووني نائاســـايي  هةرضـــي 
دةتوانرَيـــت كـــة

َ
كول ثَيكهاتةيـــي

دةربخرَيت. بةوردبيني ئةلكرتؤني

ضارةسةر
بؤري طرياني نةخؤشـــانةدا لـــةو
هةوا بـــؤري دةبَيـــت هـــةوا هةيـــة،
و مكـــراوةكان

َ
بةهةل فراوانكـــةرة

زيادكردني بؤ كؤرتيكؤستريؤيدةكان
بةكاربهَينرَين، هةوا ِرَيِرةوي كراوةيي
بةو سروشـــتي م ضارةســـةري

َ
بـــةال

نةخؤشةكة دةضَيتكة بةِرَيوة شَيوةية
فَيردةكرَيتضؤنضارةسةريسروشتي
بؤئةوةي ئةنجامبدات بةِرَيكي ِرؤذانة
ي

َ
بةبةتال فراوانبـــووةكان هةوا بؤري

ئةطةر َيتـــةوة.
َ
بهَيل لـــةدةردراوةكان

تاِرادةيةكي ئةنجامبدرَيت، بةباشـــي
بِري لةكةمكردنةوةي زؤر كاريطـــةرة
لةنؤبةي ِرَيطرتـــن كؤكةو و غـــةم

َ
بةل

بؤري و ســـي دوباربؤوةي هةوكردني
لةشي شـــوَينطةي هةواكان. هةروةها
بةشـــَيوةيةكي دةبَيت  نةخؤشـــةكة
ثلةي سي ثَيويستة بَيت كة ئةو وةها
ســـةرووترين بكةوَيتة ثاكبكرَيتـــةوة

بةشةوة.
ثاشـــانيش

َ
قول هةناســـةدانَيكي

زؤر هةناســـةدانةوةيي كردةيةكـــي
تةكنيكي ضاالكيـــي (بةشـــي بةهَيز
يـــارمةتـــي هةناســـةدانةوةكــــة)،
هـــةوا نـــاو بـــؤري دةردراوةكانـــي
هَيزي لةِرَيـــي دةدات فراوانبووةكـــة
هةواوة، لوولةي بَيتةناو كَيشكردنةوة
بةهَيزةوة لةوَيشةوةلةِرَييكؤكينيزؤر
لَيداني هةروةها دةرةوة. دةكرَيتةوة
لةوانةية ةمست

َ
بةكؤل ســـنط ديواري

كةنَيت
َ
هةل لةشـــوَينةكةي غةمةكة

َ
بةل

دةتوانن هةن ئامَيريش و ذمارةيـــةك
الني بكةن. دروست كاريطةري هةمان
سروشتي دة ضارةسةري كةم ماوةي
يان جارَيك ِرؤذانة دةقيقةية ثانزة بؤ

نةخؤشةكاندا. لةزؤربةي دووجار
بةكاربَيت كة لةو نةخؤشانةشـــدا
غةمةكةيان

َ
بةل خةســـتي  و قةبـــارة

زيـــادي توندييةكةيـــان و هةناســـة
ضارةسةري ئةنتي كردووة دةتوانرَيت
هةندَيـــك بةكرتيـــا)، (دذة بايؤتيـــك
بةكرتيايي هةوكردني بةهؤي نةخؤش

وةك   secondary دووةمييـــةوة
 staptrylococci هَيشوويي بةكرتياي
بةتايبةتي نَيطةتيظ، طرام ضيلكةيي و
بارانةدا لةم .Pseudomonas جؤري
بةطوَيرةي بايؤتيك ئةنتي ضارةسةري
وردة وردبينيةكانـــي دةرئةنجامـــة
بدرَيـــت، ثَيويســـتة  زيندةييـــةكان
بةدةرماني ثَيويســـتي زؤرجار  م

َ
بةال

(750-250ملطم) سثرؤفلؤكساســـلني
يان دةمةوة لةِرَيـــي ِرؤذي دووجـــار
(2-1طم) سيفتازيديم لةِرَيي دةمارةوة

هةية. جارَيك سةعات هةشت
نةشتةرطةريية ضارةسةري هةرضي
نةخؤشـــةكاندا كةمي لةِرَيذةيةكـــي
نةخؤشة لةو بةزؤري ئةنجامدةدرَيت،
كـــة ئةنجامدةدرَيـــت طةنجانـــةدا 
تةنيا سنطدا الي لةيةك نةخؤشييةكة
سي طرتؤتةوة، يان بةشَيكي ثل يةك
لةالبردني بريتيية نةشتةرطةرييةكةش
بةداخةوة م

َ
بةال تووشبووةكة، بةشة

سوود كة نةخؤشـــانةي ئةو زؤربةي
وةرناطرن، دةرماني  لةضارةســـةري 
ئةميش نةشتةرطةري بؤ نني لةباريش
فراوانبووي هـــةوا بؤريية يا بةهـــؤي
ســـييةكةي زؤربةي و وةوةية

َ
بةربال

نةخؤشـــي يدا
َ
لةطةل يان طرتؤتـــةوة

لةشـــَيوة هةية، ســـي درَيذخايةنـــي
نةخؤشييةدا، ئةم ثَيشكةوتووةكاني
بةشـــة نةشـــتةرطةرييانةي البردني
طرَيك

َ
هةل وةك كة سي لةناوضووةكةي

تةنيا دةبينَيت
َ

ِرؤل هةوكردنةكان بؤ
ِرةضاودةكرَيت. فرسةتيش دوا وةك

نةخؤشييةكة داهاتووي
ثةيوةندي  ئةطةر  نةخؤشـــييةكة
بووني

َ
بةِريشال و كي

َ
كول بةبةدفرماني
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دةبَيتةهؤي دواجار هةبَيت، كيسييةوة
هةناسةسستَي.لةنةخؤشةكانيديكةدا
ئةطةر بَيت باش دةكرَيت تاِرادةيـــةك
غةمةكة

َ
بةل شـــوَينطةيي دةرهَينانـــي

ئةنجامبدرَيت و ئةنتي بةباشي و ِرَيكي
بةكاربهَينرَيت. بةِرَيكوثَيكي بايؤتيك

لةنةخؤشييةكة ِرَيطةلَيطرتن م
َ
بةال

ييـــةوة
َ
لةمندال بـــاو بةشـــَيوةيةكي

دووضاربوون ثـــاش دةســـتثَيدةكات
هةوكردني ِرةشةو كؤكة بةســـورَيذةو
ثَيويستة نةخؤش ســـيل، سةرةتايي
تةواوء ضارةســـةري و ثارَيز بـــكات
زوو هةروةها وةربطرَيـــت. طونجـــاو
بؤري طرياني ضارةسةري و ناسينةوة

طرنطة. زؤر هةوا

Cystic fibrosis كيسي ِريشاَلبووني
توخم كـــوذةري نةخؤشـــييةكي

ي 
َ
1500 مندال لـــة خؤيـــي بةزيـــوة،

دووضاري يةكَيكيـــان لةدايكبـــوودا 
لةئةنجامي نةخؤشـــيية ئةم دةبَيت،
كة دةبَيـــت دروســـت بازدانَيكـــةوة

كرؤمؤسؤمي  لةسةر  CFTR لةجيني
لَيثرســـراوي ِروودةدات حةوت ذمارة
ِرَيككةري َين

َ
دةل ثَيي كلؤرايدة ي

َ
كةنال

بووني
َ
ِريشـــال ثةردةيي نَيو طةياندني

ني
َ
جوال ي

َ
كؤنرتؤل ،CFTR كيسةيي

ثةردةي بةنَيو دةكات ئـــاو و خـــوَي
ئـــةم كةمـــي ِرووكةشـــةخانةكاندا.
خوَي زيادبووني دةبَيتةهـــؤي  جينة

مذيني  زيادبووني Nacl لةئارةقـــداو

لةِرووكةشـــة شانةي ئاو و ســـؤديؤم
هةناســـةوة، ئةمـــةش كؤئةندامـــي
وشكبوونةوةي دةبَيتةهؤي تاِرادةيةك
هـــةواو ِرَيـــِرةوي ِرووكةشةشـــانةي
بةكرتيايـــي هةوكردنـــي يارمةتـــي
كةكان

َ
كول بةدفرماني  و درَيذخايـــةن 

جينة ئةم كةمـــي دةدات. هةروةهـــا
لةِرووكةشـــة ثشـــَيوي دةبَيتةهؤي
ثةنكرياس ةو

َ
ِريخؤل كؤئةندامي شانةي

زاوزَي. كؤئةندامي و جطةر و
و ســـاوايي ثشـــكنيني ئَيســـتا 
كةسانة ئةو بؤ دان

َ
مندال ناو كؤرثةي

مةترســـي كـــة ئةنجـــام دةدرَيـــت
كردني بؤ باشرت تووشبوونيان زؤرة و

دةرةنجامةكان.
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نيشانةكاني
لةدايك بوون، ســـييةكان كاتـــي
هةرضةندة ئاســـايني، بةســـةيركردن
هةواييـــةكان بؤريضكـــة هةوكردنـــي
هةوا بـــؤري بـــةزؤري دةبَيتةهـــؤي
لةم يشدا

َ
نةخؤشي لةمندال فراوانبووة

باردا لةزؤرترين قؤناغةدا، ســـييةكان
aureus هةوي  هَيشوويي بةبةكرتياي
تادةطةنة زؤربةيـــان م

َ
بةال كـــردووة،

بةكرتياي دووضاري هةرزةكاري
 Pseudomonas aeroginosa  
ناوبةنـــاوي خراثرتبوونـــي دةبـــن. 
فراوانبوونـــى بؤري هةوا نةخؤشـــي،
ســـةرةوةي لةثلةكاني لةســـةرةتادا
سييةكان بةشي هةموو ثاشانيش سي
تَيكشكاندني دةبَيتةهؤي دةطرَيتةوة،
دواجاريش سييةكان، بةرةوثَيشضووي
دةمرَيت. هةناسة سســـتَيوة بةهؤي
ة،

َ
طرياني ِريخؤل وةك ديكة َنيشانةكاني

لةطةل ثةنكرياس سستَيي دةرةِرذَينة
بةمؤم شـــةكرة و ة،

َ
ِريخؤل بةدمذيني

ثياوانةي ئةو زؤربـــةي جطةر. بووني
نةزؤكن هةيـــة نةخؤشـــييةيان  ئةم 
جؤطـــةي طةشـــةنةكردني بةهـــؤي 

طوَيزةرةوةوة.
ماكةكان

كؤئةندامي هةناسة ماكةكان سةر
ةتي

َ
لةحال هةوكردن خراثرتبووني وةك

بـــؤري هةوا، فراوانبووني نةخؤشـــي
ثةردةثؤشةري خؤِرسكي فرةهةوايي
دةرثةِريوة خوَيناوي، غةمي

َ
بةل سي،

سســـتَي، هةناســـة طؤشـــتي لووت،
ةتـــي

َ
حال و ثلـــي  ثوكانـــةوةي

.Corpulmonale
هةرســـيش كؤئةندامي ماكةكاني
ضةورييـــةِرؤ و بريتـــني لةبةدمذيـــن
ة،

َ
ِريخؤل طريانـــي  ،malabsorption

زراو جؤطةي و جطـــةر بةمؤمبوونـــي
 portal بـــةرزة فشـــاري دةركةيـــي

زراو.  بـــةردي و   hypertension
ماكةكاني ديكةش وةك شةكرة لةسةدا
باري ثَينج ئةوانةي دةطةنة و بيســـت
قبوون،

َ
بال دواكةوتني ثَيطةيشتوويي،

ضوركةي ميـــزة نةزؤكـــي لةنَيـــردا،
ئَيسكة دةرووني، تةنطذةي فشـــاري،

نةخؤشي. جومطة داخواران،
ضارةسةركردن

ضارةســـةري نةخؤشي سييةكان
بةمشَيوةية كيســـيدا، بووني 

َ
لةِريشال
دةبَيت:

ســــروشـــتي ضارةســـةري  .1
regular ســـنط بؤ ئةو  ِرَيككردةيـــي

هةية. غةميان
َ
بةل نةخؤشانةي

antibiotic بؤ  بايؤتيك ئةنتي .2
هةوكردنبةبةكرتياريشَيوةهَيشوويي

.pseudomonas جؤري aureus و
بايؤتيك ئةنتي بةكارهَينانـــي   .3

مكراوNebulised بةبةكارهَيناني 
َ
بةهةل

تؤبرامايسني يان كؤلؤمايسني دةرماني
بـــؤ خراثرتبوونةكانـــدا لةنَيـــوان 
درَيذخايةني هةوكردني سةركوتكردني

.pseudomonas
نةخؤشـــي هةندَيـــك لةوانةشـــة
هةبَيت، ِرةبؤيـــان كاتـــدا لةهةمـــان
لةبةرئــةوة دةرمانةكاني ســـتريؤيدو
مذراوةكان

َ
هةل فراوانكةرة هةوا بؤري

بةكاردةهَينرَين.
لةِرَيـــي  1994 وة، ي

َ
4. لةســـال

ضارةســـةري جينييةوة، ئةنـــدازةي
 DNase ئةنزيمـــي واتـــة  DNase
مذينـــةوة لــةِرَيـــي مكـــراو

َ
ي بةهةل

ضارةســـةرة ئـــةم دروســـتكراوة.
 DNA زيـــادةي بـــِري بةشـــكاندني
هةوكردووةكانةوة لةخانة كة خةست
بةمةش و ئةنجام دةدرَيت جيابؤتةوة
بينراوة دةكاتةوة. غةمةكان شـــل

َ
بةل

فرماني لةنةخؤشـــةكاندا، لةهةندَيك
ذمـــارةي و باشـــرتبووة ســـييةكان

هــــةوكردووييـــةكان خراثرتبوونـــة
كةمرتبوونةتةوة.

ثَيشـــكةوتوو 5. بؤ نةخؤشـــيي
ثَيش بـــةرةو واتـــة نةخؤشـــييةكة
ئؤكسجني خراثرتبووبَيت،  و ضووبَيت
لةوانةية ناكونكـــةر و هةواطؤِركَيـــي
ضارةسةري هةناسة بؤ ثَيويســـت بن

سستَي.
6.ضاندنيسي:دواينيضارةسةرة،
بةخشـــةري كةمي بةهـــؤي م 

َ
بـــةال

سنوورداربووة. ئةندامةكةوة
هةناســةييةكاني نيشانة ضارةســةري

كيسي ِريشاَلبووني
هةيـــة ئاشـــكرا ثةيوةندييةكـــي
داهاتووي و بـــاش خؤراكي لةنَيـــوان
بـــةدهـــةرسي نةخؤشـــييةكــــةدا،
بةبةكارهَينانـــي ضارةســـةردةكرَيت
ثةنكرياسة ئةنزيمةكان ظيتامينةكان و
زيادكردني هةروةها و دةمةوة لةِرَيي
بةبةكارهَينانـــي كالـــؤري ثَيويســـت
واتة طةدةيي) و (لووت خؤراكثَيداني
طةدة بؤ لةلووتةوة ســـؤندةوة لةِرَيي
واتة دةمةطـــةدة يـــان خؤراكثَيداني
طةدة و ورط بكرَيتة ديـــواري كونَيك
تَيدادادةنرَيت ســـؤندةيةكي و ثاشان
.gastrostomy ثَيدةدرَيت خؤراكي و
شـــةكرةبوون، دووضاري ئةوانةشـــي

ضارةسةردةكرَين. بةئينسؤلني
بـــةداهــــاتـــووي ســـةبــــارةت
ِرابردوودا، ي

َ
لةدةسال نةخؤشييةكةش

بةخؤيـــةوة باشـــي ضاكســـازييةكي
بةهؤي باشـــرت بينيـــووة، بةتايبةتي
هةوكردني طةنينـــة كردنـــي

َ
كؤنرتؤل

ثشـــتي
َ
ثال هةواو بـــؤري شـــانةكاني

ئةو ذياني تةمةنـــي خؤراكـــي، تَيكِرا
نةوةدةكاني ي

َ
لةســـال نةخؤشـــانةي

بـــوون لةدايـــك ســـةدةي ِرابـــردوو
ضل كةم الني دةكرَيـــت واثَيشـــبيني

بَيت.
َ

سال
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دةردةتووتي،
مةترسييةوة   دةخاتة تةندروستيمان

فةرةيدون عةبدولستار*  د.
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كوردستان لةبةرجواني ديمةنةكاني 
و سازطاري ئاوو هةواكةيي و سروشتة 
شاخاوييةكةي وايكردووة طةلَيك جؤري 
ندةي ِرةنطاوِرةنط لةخؤبطرَيت كة 

َ
بال

هةريةكةيـــان بةئاوازَيـــك دةخوَينَيت 
كة بةشـــَيوةيةكي وةها كة ئارامي و 
دةبةخشَيت،  بةمرؤظ  ئاســـوودةيي 
نةش لةوةرزي كؤض و ِرةودا ثؤل 

َ
ساال

لةشـــوَيناني ديكةوة  ندةكان 
َ
بال ثؤل 

ِروودةكةنة كوردستان.
ندةكاني وةك قةل و قاز و كؤترو 

َ
بال

بولبل و كةناري و كةو و قةتَي و تووتي 
و ضؤلةكةو ثةِرةسَيلكة شَيوةيةكي زؤر 
جوانيان هةيةو جوانيش دةبةخشنةوة 
بةشـــَيكي  بوونةتة  و  بةدةوروبةريان 
طرنطي ذينطةي كوردستان، لةبةرئةوة 
ثارَيزطاريكردنيان و ئاِراســـتةكردنيان 
بةشَيوةيةكي دروست بةكارَيكي طرنط 
ضوارضَيوةي  دةخرَيتـــة  و  دادةنرَيت 
ثارَيزطاريكردن لةذينطةي كوردستان.

زؤر دةردو نةخؤشـــي هةيـــة كة 
ندة هةمةجؤرةكان دةبن و 

َ
تووشي بال

لةئةنجامدا لةجواني و ئاواز خوَيندنيان 
دةخةن و زيانيان ثَيدةطةيةنن لةوانةش 
بَيطومان  بةمـــةش  دةردةتووتييـــة 
زيـــان بةذينطةي كوردســـتان دةطات 
هـــؤكاري دةردةتووتيش  و هةروةها 
دةطوَيزرَيتةوة بؤ مرؤظ و تةندروستي 
مرؤظيـــش دةخاتـــة مةترســـييةوة.

كـــي كوردســـتان لةدَيرزةمانةوة 
َ
خةل

ندة 
َ
بال لةبةخَيوركردني  ئارةزوويـــان 

جؤربةجؤرةكانةو لةم سةردةمةشـــدا 
روولةزيادبوونة،  ئةو كةسانة  ذمارةي 
وكردنـــةوةي زانياري 

َ
لةبةرئـــةوة بال

دةربارةي ئةم نةخؤشـــيية بةكارَيكي 
ثَيويســـت دةزانرَيـــت بةمةبةســـتي 
لةنَيوان  ثةيوةنـــدي  ِروونكردنةوةي 

ندةكان.
َ
مرؤظ و بال

دةردةتووتي ضي دةطةيةنَيت؟
كي كوردســـتاندا بةم 

َ
لةنـــاو خةل

نةخؤشـــيية دةوترَيت دةردةتووتي و 
ظَيتَيرنةري  ثزيشكي  لةسةرضاوةكاني 
Orni-» يـــان   «Psittacosis» بـــة 

ناودةبرَيت.دةردةتووتـــي   «thosis
ندة 

َ
بال تووشـــيي زؤربةي جؤرةكاني 

ي و كَيوييـــةكان دةبَيت و بةثَيي 
َ
مال

مـــرؤظ  تووشـــي  ســـةرضاوةكان 
ـــة 

َ
لةئاذةل هةندَيـــك  و  ثةلـــةوةر  و 

ندةكاني 
َ
شريدةرةكانيش دةبَيت و بال

وةك تووتي و كةناري زؤر هةستيارن 
هةندَيك  بةثَيـــي  نةخؤشـــييةكة.  بؤ 
لةزؤربةي  ندةكان 

َ
بال لةتوَيذينةوةكان 

ندة 
َ
م بال

َ
تةمةنةكاندا تووش دةبن، بةال

تةمةن بضووكةكان زياتر هةستيارترن 
بةتووشبوون لةواني ديكة. زؤر هؤكاري 
ماندووكةر هةية كة ِرَيطةخؤشـــكةرن 
وبوونـــةوةو 

َ
بال بةخَيرايـــي  بـــؤ 

نةخؤشـــييةكة  تـــــةشـــةنةكردني 
كؤضكردن  لةوانةش:  ندةداو 

َ
بال لةنَيو 

ديكة،  بؤشـــوَينَيكي  لةشـــوَينَيكةوة 
ندة 

َ
بةخَيوكردني ذمارةيةكي زؤر لةبال

لةشـــوَينَيكي دياريكـــراوي داخراودا، 
طؤِراني كتوثِر لةثلةي طةرمي و جؤري 
ندةكان 

َ
بال تووشـــبووني  خؤراكـــداو 

بةنةخؤشي ديكة لةهةمان كاتدا وةك 
نةخؤشي Salmonellosis. نةخؤشي 
ندة نةخؤشةكانةوة 

َ
دةردةتووتي لةبال

بؤ ســـاغةكان دةطوزَيرَيتةوة بةهؤي 
ِراســـتةوخؤ  بوون و ثةيوةندي 

َ
تَيكةل

لةنَيوانيـــان هةروةها بةشـــَيوةيةكي 
ندة 

َ
بال ِريقنةي  بةهؤي  ناِراســـتةوخؤ 

نةخؤشةكانةوة هةروةها بةهؤي مَيش 
و مةطةزيشـــةوة لةنةخؤشـــةكانةوة 

دةطوَيزرَينةوة.
ثزيشكي  ســـةرضاوةكاني  بةثَيي 
يةكَيكة  دةردةتووتـــي  ظَيتَيرنـــةري 
لةنةخؤشـــيية هاوبةشـــةكاني نَيوان 
 Zoonoses واتـــة 

َ
مـــرؤظ و ئـــاذةل

ندةي 
َ
لةبال نةخؤشـــييةكة  هـــؤكاري 

تووشـــبووةوة دةطوَيزرَيتـــةوة بـــؤ 

مـــرؤظ و لةئةنجامدا مرؤظ تووشـــي 
لةِرَيـــي  دةكات  نةخؤشـــييةكة 
كؤئةندامي هةناســـةوة و نيشانةكاني 
لةمرؤظدا لةسةر كؤئةندامي هةناسةوة 
دةردةكةوَيـــت بـــةوةي دةبَيتةهؤي 
ســـييةكان  هةوكردنـــي  ِروودانـــي 
بةتايبةتـــي لةمرؤظـــة بةتةمةنةكان، 
ئةمةش زياتـــر ِروودةدات لةئةنجامي 
ندة 

َ
بال لةنَيوان  ِراستةوخؤ  ثةيوةندي 

تووشبووةكان و مرؤظةكاندا.
هؤكاري نةخؤشي دةردةتووتي

هؤكاري نةخؤشـــي دةردةتووتي 
دةطةِرَيتةوة  سةرةكي  بةشَيوةيةكي 
بؤ وردة زيندةوةرَيك كة ثَيي دةوترَيت 
Chla- كالميديا ناوة زانســـتييةكةي

بةشـــَيوةيةكي  كة   mydia Psittaci
ناضاري لةناو خانةكاندا دةذي.

هةناسةدان  كؤئةندامي  دةردراوي 
نـــدةكان ذمارةيةكـــي 

َ
و ِريقنـــةي بال

تَيداية  زؤر هؤكاري نةخؤشـــييةكةي 
ســـتي بارودؤخـــي ناهةموار 

َ
و بةرهةل

دةكةن و بـــؤ ماوةيةكي درَيذ تواناي 
مانةوةيان هةيـــة بةضاالكي. كالميديا 
ةوة بةذينطةدا 

َ
بةهؤي هةواو تؤزو خؤل

ندانـــةي كة 
َ
ودةبَيتـــةوة ئـــةو بال

َ
بال

ثَيشـــرت تووشـــي دةردةتووتي بوون 
طـــري هؤكاري 

َ
و ضاكبوونةتـــةوة هةل

بةبةردةوامـــي  و  نةخؤشـــييةكةن 
كالميديان  وبوونةوةي 

َ
بال سةرضاوةي 

لةذينطـــةدا. بةثَيـــي ســـةرضاوةكان 
دواي وةرطرتن و طةيشـــتني هؤكاري 
ندةكان لةِرَيي 

َ
نةخؤشييةكة بةلةشي بال

كؤئةندامي هةناسةوة يان كؤئةندامي 
هةرسةوة يةكسةر هؤكارةكة دةلكَيت 
بةخانةكانةوة و بةرةبةرة بةلةشـــدا 

ودةبَيتةوة.
َ
بال

نيشانة ديارةكاني 
ثزيشكي  ســـةرضاوةكاني  بةثَيي 
تووشـــبووني  مـــاوةي  ظَيتَيرنـــةري 
ندةكان تادةركةوتني نيشـــانةكان 

َ
بال
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نزيكـــةي ثَينـــج بـــؤ شةســـت ِرؤذ 
دةخايةنَيت و دةركةوتني نيشانةكان 
لةوانة:  هؤكارَيكةوة  بةضةنـــد  بةندة 
ِرادةي توندوتيذي هؤكاري نةخؤشخةر 
ندةي تووشبوو و تةمةني 

َ
و جؤري بال

ندةكان 
َ
ندةي تووشبوو و ذينطةي بال

َ
بال

و بووني نةخؤشـــي ديكـــة لةذينطةي 
ندةكان. دروستبووني نةخؤشييةكة 

َ
بال

بةوة دةســـت ثَيدةكات دواي ضوونة 
ذوورةوةي هـــؤكاري نةخؤشـــييةكة 
هةناســـة  بةهـــؤي  لـــةش  بؤنـــاو 
وةرطرتنةوة، هؤكاري نةخؤشـــييةكة 
و  بةدابةشـــبوون  دةســـتدةكةن 
زؤربوون بةتايبةتي لةخانةكاني ســـي 
 و كيســـة هةواييةكان 

َ
و ثةردةي دل

airsac و لةئةنجامدا لةِرَيي خوَينةوة 
دةطوَيزرَيتةوة بؤ بةشـــةكاني ديكةي 
 و طورضيلة كة 

َ
لةش وةك جطةر و سثل

تياياندا زياتر دابةش دةبن و ذمارةيان 
زؤر زياددةكات.

ندةي 
َ
ئةو نيشانانةي كة لةسةر بال

تووشبوو دةردةكةوَيت بريتني لة:
ندةي نةخؤش 

َ
ـ لووت و ضاوي بال

و  ضـــاوي  ـــووي 
َ
ثَيل و  ئـــاودةكات 

طريفانةكاني لووتي هةودةكةن.
نـــدةي تووشـــبوو تووشـــي 

َ
ـ بال

سكضوون دةبَيت و ِرةنطي ِريقنةكةي 
سةوزَيكي زةردباو دةبَيت.

ندةكة بَيهَيز دةبَيت و ضاالكي 
َ
ـ بال

ةي كةم دةبَيتةوة و ثةِرةكاني 
َ
و جوول

طرذدةبن.
نـــدةي تووشـــبوو لةخواردن 

َ
ـ بال

دةكةوَيـــت و وردةوردة كَيشـــي كةم 
دةكات.

ندةي 
َ
ـ دواي توَيـــكاري كردني بال

مردارةوةبوو ئةم طؤِرانانةي لةســـةر 
و  طةورةبـــوون  دةردةكةوَيـــت: 
Hepa- نةرمبووني قةبارةي جطةر و
Splenomeg-  

َ
ســـثل و   tomegaly

aly، هةوكـــردن و ســـووربوونةوةي 
هةوكردني    ،Pneumonia سييةكان 
 Airsacculitis كيســـة هةواييـــةكان
Pericardi-  

َ
دل ثةردةي  ،هةركردني 

Mortali- لةناوضوونيش  ِرادةي   .tis
tyrate دةطاتة %30.  

دياريكردني نةخؤشييةكة 
نـــــةخؤشـــي  لةدياريكــردنـــي 
بةنيشـــانة  ثشـــت  دةردةتووتيـــدا 

كلينيكييـــةكان، دةبةســـرتَيت، واتة 
ندةي 

َ
بال لةســـةر  كة  نيشانانةي  ئةو 

تووشبوو دةردةكةوَيت، ئةو طؤِرانانةي 
مردارةوةبوودا  ندةي 

َ
بال بةســـةر  كة 

كردني،  توَيكاري  دواي  دةردةكةوَيت 
جياكردنـــةوة و دياريكردنـــي جؤري 
هؤكاري نةخؤشخةر لةتاقيطة بةهؤي 

.PCR, ELISA
ضارةسةرو كؤنرتؤَلكردن

نةخؤشـــي  ضارةســـةركــــردني 
ثَيويستة  ندةكاندا 

َ
لةبال دةردةتووتي 

ندة تووشبووةكان 
َ
بةجياكردنةوةي بال

تايبةتيدا  لةشونَيكي  ثَيبكات  دةست 
هةروةهـــا ثَيدانـــي ئةنتـــي بايؤتيك 
وةك ترتاســـايكلني و جؤرةكانـــي لة 
كلؤرترتاساكلني ـ ئؤكسي ترتاسايكلني 
ـ دؤكسي سايكلني كة كاريطةري باشي 
هةية لةدذي كالميديا يان بةكارهَيناني 
 Fluoro ةي

َ
ئةنتى بايؤتيـــك لةكؤمةل

quinolones دةركةوتووة ئةنجامَيكي 
باش دةدات بةدةستةوة. بةمةبةستي 
 كردني نةخؤشي دةردةتووتي 

َ
كؤنرتؤل

نة بكرَيت:
َ
ثَيويستة ِرةضاوي ئةم خاال

1. لةسنوورةكان و فِرؤكةخانةكان 
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ثَيويســـتة بةدواداضوونَيكي بةردةوام 
ندانةي كة 

َ
بكرَيـــت بؤ ئةو جـــؤرة بال

دةهَينرَينـــة هةرَيمي كوردســـتانةوة 
بـــةوةي لةكارانتيينةكان ثشـــكنيني 
نيابن 

َ
ثزيشـــكييان بـــؤ بكرَيـــت و دل

ندةكان.
َ
لةتةندروستي بال

شـــوَيني  خاوَينكــــردنةوةي   .2
بةتايبةتي  بةبةردةوامـــي  ندةكان 

َ
بال

ندا بةمـــاددةي ثاكذكةرةوة كة 
َ
لةماال

ظَيتَيرنةرييةكاندا دةســـت  لةكلينيكة 
دةكةوَيت.

ندةكان 
َ
نـــدا شـــوَيني بال

َ
3. لةماال

بةئةنداماني   
َ

تَيكـــةل و  جيابكرَيتةوة 
خَيزانـــةكان نةبن، ضونكـــة هؤكاري 
توشبووةوة  ندةي 

َ
لةبال نةخؤشييةكة 

دةطوَيزرَيتةوة بؤ مرؤظ.
4. ثَيداني ماددة بةهَيزكةرةكاني 
ندة 

َ
وةك ظيتامـــني و كانـــزاكان بةبال

بةمةبةستي  بةبةردةوامي  ييةكان 
َ
مال

بةرطـــري  ئاســـتي  بةرزكردنـــةوةي 
لةشيان.

كليــــنــــيكـــة  ســـةردانـــي   .5
ظَيتَيرنةرييةكان بكرَيت بةمةبةســـتي 
ندة 

َ
ضاودَيريكردنـــي تةندروســـتي بال

ييةكان.
َ
مال

سةرضاوةكان:
1.Calnek,B.W.Barnes,H.

J.,Beard,C.W.,Reid,W.M.,and 
Yoder,H.W,1991.Diseases of Poul 
try.9th edition,Iowa state university 
press, USA.

 2.Jordan,F.T.W.,and Pattison,M., 
1998. Poultry Diseases.11th edition, 
Saunders,UK.

3.The Merck Veterinary Manual, 
8th edition1998 

*كؤليذي ثزيشكي ظَيتَيرنةري 
زانكؤي سلَيماني 

بةيةك دةنك حةب يادطاريية 
ناخؤشةكانت لةياد بكة

لةيادكردنى يادطاريية ناخؤشـــةكان بةِرَيطةيةكى ئاسان و خَيرا دةشَيت يةكَيك 
بَيت لةخةونةكانى مرؤظ، لةوةدةضَيت لةســـايةى ثَيشكةوتنى زانستةوة مرؤظ 
بتوانَيت بةخواردنى يةك دةنك حةث هةرضي يادطاريي ئازاراويية لةيادي بكات.

ةندييةكان طةيشتنة ئةو دةرئةنجامةى وةستَينةرةكانى 
َ
ذمارةيةك لةتوَيذةرة هؤل

بَيتا Beta Blockers لةتوانايداية يادطارييةكانى مرؤظ بطؤِرَيت، ميكانيزمى 
ضوونانة 

َ
ئةوحةثانةش كة وةستَينةرةكانى بَيتايان تَيداية بةشَيوةيةكة كة ئةو هةل

كةمدةكاتةوة كة مرؤظ هةستيان ثَيدةكات كاتَيك كة ئةو يادطارييانةى دَيتةوة 
ياد كة ئازارى دةدةن. زؤرجار دةرمانى ثروثرانؤلول Propranolol بةكاردَيت 
م لةوةدةضَيت ئةم 

َ
بؤضارةســـةركردنى بةرزبوونةوةى ثةســـتانى خوَين، بـــةال

م 
َ
دةرمانة كاريطةريشـــي هةبَيت بؤســـةر يادطاريية ناخؤشـــةكانى مرؤظ، بةال

توَيذةرةوةكان ضةندةهـــا تاقيكردنةوةى كيمياييان ئةنجامداوة بؤ دؤزينةوةى 
ماددةى كيميايي ديكة كة بةشَيوةيةكى ســـةراثاطري ئةو يادطارييانةبسِرَيتةوة 

كة مرؤظ خؤى دةخوازَيت لةياديان بكات.
لةدةرئةنجامـــى توَيذينةوةكانيـــان بؤيـــان دةركةوت 38%ى ئةو كةســـانةى 
توَيذينةوةيان لةســـةر ئةنجامدابوو ثَييان باشـــة ئةم دةرمانانـــة بةكاربهَينن 
لةوكاتانةدا كةتووشـــي ئازار و بَيتاقةتى دةبن بؤنموونة لةكاتى تووشبوونيان 
بةهةندَيـــك بريندارى و لـــة12%ى ئةو كةســـانةش لةوبـــاوةِرةدان بةردةوام 
ثَيويستيان بةو دةرمانةيةو هةردةبَيت هةيانبَيت لةكاتَيكدا 50%ى ئةو كةسانة 

بةكارهَينانى لةهةموو بارودؤخَيكدا ِرةتدةكةنةوة.
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مانةوةدا  لةثَينـــاوي  زيندةوةران 
ضةندين رَيطةي جؤراوجؤر وةك ثشت 
و ثةنايـــةك بةكاردةهَينن لةملمالنَيي 
لةوانـــة  ِرووبةِرووبوونةوةكانيانـــدا. 
خواردن و زاوزَي و بةرطري لةخؤكردن، 
كة ئةمـــةي دواييان واتة بةرطريكردن، 
طةلَيك جؤري هةية وةك هَيرشكردن كة 
زياتر طيانلةبةرة دِرندةكان وةك شَير و 
طورط ئةنجامي دةدةن، هةروةها ئةو 
هَيرشكردنيان  تواناي  كة  طيانلةرانةي 
ؤكة 

َ
خال

َ
نيية وةك ثَيوةدةرةكان و خال

و جؤرةكانـــي ديكـــةي مَيـــرووةكان 
كة زؤرجـــار لةِرَيـــي ثَيوةدانةوة يان 
دةربِرينـــي دةنطَيك يـــان بؤنَيكي زؤر 
ناخؤشـــةوة دةتوانن زيان لةبةرامبةر 
بدةن يان هيض نةبَيت هَيمايةك دةبَيت 

بؤئةوةي كة دةتوانن ئازار بطةيةنن.
بؤ  طيانلةبةري ديكة هةن  هةندَيك 
خؤثاراســـتن ضةند هؤكارَيكي تايبةت 
وةك  بةكاردةهَينـــن  بةجؤرةكانيـــان 
كيســـةأل كة قؤزاخةيةكـــي زؤر ِرةقي 
هةية يان ذيشـــك كـــة دِركَيكي زؤر و 
ثَيويستدا  لةكاتي  لةثشتةوةيةو  تيذي 
خؤي ثَيدادةثؤشـــَيت، يـــان هةندَيك 
زيندةوةرى ديكة كـــة بةِرةنطَيكي وا 

كي خواردن نايةت.
َ
دةردةكةون بةكةل

ئةطةر لةمةيداني جةنط و ثَيكداداندا 
بوويـــت و نةتتواني نةهَيرش بكةيت و 
نةبةرطري بكةيـــت ئايا ضي دةكةيت؟ 
لةطيانلةبةران  هةندَيك  ةتانةدا 

َ
حال لةم 

بةتايبةتي مةل و خشؤك و طيانلةبةرة 
وشـــكاوةكييةكان بؤ خؤثاراستن ثةنا 

.Camouflage دةبةنةبةر كامؤفالج
كامؤفالج بريتيية لةطؤِراني شَيوةو 
ِرةنطي سةرتاثاي هةندَيك لةطيانلةبةران 
بةِرادةيةك كة بطونجَيت لةطةأل ِرةنطي 
كولة   وةك  دةوروبةريانـــدا،  ذينطـــةو 
ِرةنطي خـــؤي بطؤِرَيت  كة دةتوانَيت 

بؤ ســـةوز و زةرد، يان مةشـــكةدِرة 
Prying-mantis كة دةتوانَيت بةثَيي 
رةنطي ذينطةو دةوروبةري ِرةنطي خؤي 
بطؤِرَيت، هةروةها كامؤفالج لةهةردوو 
ييدا بةدي 

َ
جؤري كرمي ضيلكةيي و طةال

دةكرَيت كة يةكةميان شـــَيوةي شولة 
دارَيك و دووةميان بةشَيوةي طةآليةك 
خؤي دةنوَينَيت. بةمجؤرة كامؤفالجة 
ِرةنطـــي  كامؤفالجـــي  دةوترَيـــت 
لةِراستيشدا نازانرَيت كة ئةم طيانلةرانة 
لةذينطةي ئَيمةدا هةن يان نا؟ هةروةها 
دةكرَيت ِرووكةشي بةطؤِريني شَيوةي 
طشـــتي طيانلـــةران بَيت بـــؤ نموونة 
كةري كَيوي Zebra كة خةتدارةو ئةو 
ةية 

َ
نةي لةسةر جةستةي ئةم ئاذةل

َ
هَيال

لةشـــَيوةي ثارضةيةكدا دةردةكةوَيت 
كة طيانلةبةرَيكي دِرندةي وةك شـــَير 
بةئاساني جيايايان ناكاتةوة لةكاتَيكدا 
شـــَير كـــة توانـــاي جياكردنـــةوةي 
ِرةنطةكانـــي نييـــة يان ئـــةو خةتانة 
دةنوَينن  لةشـــَيوةي ضاوَيكدا خؤيان 
كـــة بةســـةري طيانلةبةرَيكي طةورةو 

دِرةندةوة بَيت.
دةكرَيت كامؤفالج لةناكاودا بةثَيي 
ثَيويســـت بَيت يـــان بةحوكمي ذينطة 
بَيت كة زؤرجار وا لةهةندَيك طيانلةبةر 
دةكات شـــَيوةيةكي تايبةت و طونجاو 
لةطـــةأل دةوروبةرةكةيـــدا وةربطرَيت 
بؤنموونة كونةثةثـــوو  كة دةتوانَيت 
وةك لقدارَيـــك دةربكةوَيت يان هةندَيك 
طيانلةبةر كة ِرةنطيان ســـثيية و زياتر 
لةناوضة بةرفراوانةكاندا دةذين، دةكرَيت 
كامؤفالج هَيلكةش بطرَيتةوة بؤنموونة 
 Red Watled هَيلكـــةي ققنـــةداودة
Plover كة زؤرجـــار ِراو دةكرَيت يان 
دةســـكاري دةكرَيت، شايةني ئاماذة 
بؤ كردنة كة زؤرجار كامؤفالج لةاليةن 
طيانلةبةرانةوة بةمةبةستي ِراوكردنيش 

ئةنجامدةدرَيت.
ئـــةوةي ماوةو ثَيويســـتة بيزانني 
ئةوةية كة ضؤن طيانلةبةران دةتوانن 
لةماوةيةكي كورتدا ِرةنط و شـــَيوةي 
ينةوةكان ئاماذة 

َ
خؤيان بطؤِرن؟ لَيكؤل

بؤ ئةوة دةكةن كة ئةو كردةية بةضةند 
ِرَيطةيةك دةبَيت يةكَيك لةو ِرَيطانة بووني 
ئةو ِرةنطانةية لةناو خانةكاني ثَيستي 
ئـــةو طيانلةبةرانةدا، هـــةر ذمارةيةك 
لـــةو خانانـــة ِرةنطَيكـــي دياريكراوي 
طرياوةو لةكاتي 

َ
تَيدا ثارَيـــزراوة و هةل

دةردةدةن،  ِرةنطانة  ئةو  ثَيويســـتدا 
ِرَيطةيةكي ديكـــةي تواناي ِرةنططؤِري 
دياردةي  هةندَيـــك  بؤ  دةطةِرَيتـــةوة 
فيزيكي وةك ِرةنطدانةوةي شـــَيوةي 
دةوروبةر لةجةستةي طيانلةبةرةكاندا 
بةهؤي ئـــةو ثـــةِرو ثوولةكانةوة كة 
طيانيـــان دادةثؤشـــَيت بةتايبةتـــي 
ندةكان وةك ضؤن ثارضة بلورَيكي 

َ
لةبال

تةنـــك ِرةنطةكانـــي دةوروبةري خؤي 
تَييدا ِرةنطدةداتةوة هةروةها دةكرَيت 
خواردنيـــش كـــة لةِرةنطـــي ذينطةي 
بؤ  هؤكارَيك  ببَيتـــة  طيانلةبـــةرةكان 
طؤِرينـــي ِرةنطي طيانلةبـــةرةكان بؤ 

ِرةنطي ذينطةو دةوروبةريان.
ئةو ثرســـيارةي كة ئَيســـتا المان 
دروســـت دةبَيت ئةوةيـــة ئةطةر ئةو 
هؤكارة جـــؤراو جؤرانةي طيانلةبةران 
نةبَيـــت ئايا ِرَيطة ضارةيـــةك هةية بؤ 
تن وةك 

َ
ـــَي، هةال

َ
مانـــةوة؟ وةآلم: بةل

ضؤن هةندَيك لةطيانلةبةران بةتايبةتي 
يان هةيةو تواناي فِرينيان 

َ
ئةوانةي بال

هةية يان ئةوانـــةي تواناي ِراكردنيان 
هةية. 

*ماستةر لةبواري بايؤلؤذيدا-كةالر 
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بوومةلةرزة و طِركانةكان
زةوى بةثيت دةكةن 

جوان محةمةد رةئوف
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هةيـــة لَيكدانـــةوة و  ِراظـــة زؤر 
دياردةى ِروودانـــى بـــؤ هؤكارةكانى

earthquake لةوانـــة:  بوومةلـــةرزة
بارستةى جيابوونةوةى و تَيكشكاندن
ذَير بةرديةكانى زؤرطـــةورة لةضينـــة
زؤر فشـــارَيكى  لةئةنجامـــى زةوى 
زياترة زؤر كـــة فشـــارَيك طةورةوة،
ضينة ئـــةو بةرطةطرتنـــى لةتوانـــاى
ئةوةشـــدا لةئةنجامـــى و بةرديانـــة
دةردةثةِرَيت، بَيشـــومار وزةيةكـــى
و دةبَيت لةرينةوة بةشـــَيوةى م

َ
بةال

نزيك و وزةية بةنَيو زةويدا ئةو لـــةرة
و ِرةتدةبَيـــت زةوى  ِرووى لةســـةر 
زةوى هؤى لةراندنةوةى ِرووى دةبَيتة

كارةسات. ِروودانى و
لَيكدانةوةى بـــؤ ديكة تيؤرَيكـــى
ثلَيتةكان بةتيـــؤرى  كة  بوومةلةرزة
بـــاس جـــؤرة بـــةم دةناســـرَيت،
زةوى ى

َ
توَيكل دةكات: لةبوومةلةرزة

ئةو ســـةرةوةى بةشـــى و بةتايبةتى
ثَيكدَيت زةوى، ئةســـتورةى ة

َ
توَيكل

ئةســـتورى ِرووبةر ثلَيتَيكى لةضةند
كة ثلَيتة دوانـــزة جيـــاواز ذمارةيان
و ثضووكن شةشيان و طةورة شةشيان
ثةنجا نَيوان لة ثلَيتانة ئةو ئةستورى
دةبَيـــت ،ماددةى تاســـةد كيلؤمةتر
ى

َ
توَيكل خوارةوةى بةشى ثلَيتةكانى

وايـــان و لينجيةكـــى زةوى جـــرِيى
و خليســـكاندن هؤى ببَيتة كة هةية
يةكرتدا بةســـةر ئةو ثلَيتانة ةى

َ
جول

ةيةكى ســـوِراوةيى
َ
ئةنجامدا جول و لة

يةكرت بـــة طوَيـــرةى و طوَيزراوةيـــى
نَيـــوان مـــاوةى  و دروســـتدةكةن
شـــوَينى ِروودانى دةبَيتة ثلَيتـــةكان
ةى

َ
جول ئةنجامى لـــة و لةرينةوةكان

دروستدةبَيت زؤر وزةيةكى ثلَيتةكان

ضينة بةرطةطرتنـــى لـــة كـــة زياترة
بردن هؤى شةق دةبَيتة بةرديةكان و
ئينجا بةرديانة، ثلَيتة ئةو شكاندنى و
زؤرة لةراوةية دةردةثةِرَيت ووزة ئةو
بة و ـــى زةوى

َ
توَيكل بؤ ســـةرةوةى

زةمني لةرزة دةردةكةوَيت. شَيوةى
ثلَيتةكان نـــى

َ
جوال هؤى زاناكان

كة ئـــةو تةووذمانةى بؤ دةطَيِرنـــةوة
ِروودةدات، زةميتـــدا ناوجةرطةى لة 
ناوجةرطةى طةرمـــى  ثلـــةى ضونكة 
هـــةزار ثلةى زةوى دةطاتة شـــةش
بوومةلةرزةييةكان ناوضة ســـيليزى.
دياريكراون و زةوى ِرووى لـــة ســـةر
ضةقى هةشتاي لةســـةدا جياكراوةن،
جيهـــان هةمـــوو بوومةلةرزةكانـــى
ئؤقيانوسى كةنارةكانى سةر دةكةونة
بوومةلةرزة ديكةى ناوضةكانى هَيمن
ناوةِراستى لة كة ثشتَينةيةك لة بريتني
و ئيتاليا بة دةستثَيدةكات ئةوروثاوة
زنجرية دةطاتة ئينجا دةِروات يؤناندا
هيندستان و ئَيران و توركيا ضياكانى
هَيمن، ئؤقيانووسى بة دةطاتةوة هةتا
دةوترَيت بوومةلةرزةيية بةو شـــريتة
بوومةلةرزةيى ى ـ ثـــى

َ
ئةل شـــريتى

هةية ديكةش ثشتَينةيةكى هةروةها
ةســـيدا

َ
ئةتل كة كـــة بةناوةِراســـتى

تـــى
َ
خؤرهةال دةطاتـــة تـــا دةِروات 

طةورة خواى بؤ ســـوثاس ســـيربيا،
دةرةوةى لـــة خؤمان كوردوســـتانى
بوومةلةرزةييانةيـــة. شـــريتة ئـــةو 
هةية يان

َ
باال دةســـتَيكى ضينيـــةكان

ضونكة لةبوومةلةرزة، لةشارةزابوون
ثشتَينة سةر كةوتونةتة ناوضةكانيان
و ضني لة بؤية هةر بوومةلةرزةييةكان

ئامَيرى  جار يةكةم بؤ 132 ز ى
َ
لةسال

بؤهةستكردن سايزمؤسكؤبدروستكرا

سادة ئةو ئامَيرة م
َ
بةال بةبوومةلةرزة،

زؤر ئامَيرَيكى ئَيســـتا و و ساكار بوو
بة ناوى بةكاردةهَينرَيت ـــؤز

َ
ئال ورد و

(سايزمؤطراف).
بؤزياترشارةزابوونلةبوومةلةرزةو
ثَيشـــبينى و ِروودانى هؤكارةكانـــى
كةمكردنةوةى بـــؤ لةِروودانى  كردن
جيؤلؤجى لةزانســـتى لقَيك زيانةكانى
بةناوى بوومةلةرزة بـــؤ تةرخانكراوة
،(seismology) بوومةلةرزةزانـــى
بةتؤذينةوة تايبةتـــة ئـــةو زانســـتة
شيكردنةوةى و زةمينيةكان ة

َ
لةجوول

دؤزينةوةى ئينجا كاريطةريةكانيـــان
كةمكردنةوةى مةترسى بؤ شَيوازى وا

زيانةكانى. و
و مرؤظ ةكانى

َ
هةول هةموو

َ
لةطةل

كردن ثَيشـــبينى بؤ مَيذوو بة درَيذايى
ئَيستا تا م

َ
بةال بوومةلةرزة، ِروودانى لة

وةخت ثَيش تـــةواوى  بة  نةتوانراوة
ِروودةدات؟ لةكـــوَى و  كةى بزانرَيت
ذاثؤنييةكان و ضينـــي هةرضةنـــدة
زياتر لةضني بوارةدا، لةو ثَيشـــةنطن
ئاوةكان بةشوَينى دةبةسرتَيت ثشت
بوون و وشك طؤِرانى ِرَيِرةوةكانيان و
هةروةها ئاو بة ـــةكان

َ
ضال و ثِربوونى

سوكةوتى
َ
هةل بة ثشـــت دةبةســـتن

تَيكضــــوونـــى و  طياندارةكـــــــان
و نوستن كاتى وةك زيندةضاالكيةكانى
سوكةوتيان

َ
لةهةل نائاراميان و خواردن

م
َ
بةال بوومةلـــةرزة. ِروودانى ثَيـــش

ة
َ
ضال لةســـةر تؤذينةوة لـــة ذاثـــؤن

ئةو دةكرَيـــت، بوومةلةرزةييـــةكان 
ثَيش

َ
ســـال ضةنديـــن ـــةى كـــة

َ
ضال

ِروويدابَيت بوومةلةرزةى تَيدا ئَيســـتا
و شـــوَينانة ئةو دةبةنة ئامَيرةكانيان
ضونكة دةكةن، شوَينانة لةو تؤذينةوة
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جارَيكى شـــوَينانةدا نيايى لةو
َ
بـــة دل

ِروودةداتةوة. بوومةلةرزة ديكة
يان بوومةلةرزة هَيزى ثَيوانى بؤ
ئَيستا ئامَيرَيكىذمارةيى تونديةكةىتا
ئامَيرَيكى نيية، ضونكة هيض ِراستةوخؤ
ِراستةوخؤ ثَيوانةى كة بتوانَيت وانيية
م

َ
بةال بـــكات، دةرثةِريوة وزة ئـــةو

ثَيشكةوتنى بةهؤى ئةوانةشدا
َ

لةطةل
ئَيستا بوومةلةرزةزانيةوة زانســـتى
بؤ ئةو ئـــارادان لة ثَيوةرَيك ضةنـــد

مةبةستة لةوانة:
دوانزة لة 1. ثَيوةرى مَيركـــةُّـ:
ثشتدةبةســـتَيت و ثَيكدَيـــت ثلـــة 
ِراســـتـــةوخـــؤى بةتَيبينيكردنـــــى
لةســـةر بوومةلةرزةكان كاريطـــةرى
ثَيـــى بـــة و بينـــا و دامـــةزراوةكان
خراثى ئاســـةوارى و وَيرانكارى كارى
ثلة ثلة ئـــةو ثَيوةرة بوومةلةرزةكة

كراوة.
ثَيوةرة ئةم ِرَيختةر: ثَيوةرى .2
ضارلس ئةمةريكـــى زاناى بة نـــاوى
ى

َ
ســـال لة كة ناونراوة رَيختـــةرةوة

ئةم  بنضينـــةى كارى 1935 دايهَينـــا
فراوانرتيـــن كـــة ثَيـــوةرة ئةوةيـــة
ثَيوانةيى بوومةلةرزةيـــى شـــةثؤُّـ
فراوانـــى ضونكـــة هةذمـــاردةكات،
ِراســـتةوانة بوومةلةرزةيى شـــةثؤُّـ
ِرووى لةرينةوةى  

َ
لةطـــةل دةطؤِرَيت 

لةســـةر هَيزى بةندة ئةوةش و زةوى
ضةقى نزيكى و دوور و لةرينةوةكـــة
و ثَيوانةكردن لةشوَينى بوومةلةرزةكة
وزةيةى ئةو ضونكة تؤماركردنةكةوة،
دةردةثةِرَيت لـــــــةبوومةلةرزةكةوة
شوَينَيكى لةهةموو يةكسانة و جَيطرية
دوور زؤر ثَيوةرةكة ئةطـــةر ناوضةكة
جؤرة بةو ناوضةيـــةوة، لةو نةبَيـــت

فراوانرتين شـــوَينَيكدا لةضةند ِرَيختةر
و وةردةطرَيت ثَيوانةيـــى شـــةثؤُّـ
هةر بؤ ثَيوانةكردنى بنضينة دةيكاتة
شوَينَيكدا دى لةهةر بوومةلةرزةيةكى

بَيت.
ثَيوةرة ذمارةيةكى  ثَيية ئةو  بةو
ذمارةيةكى كو

َ
ناداتـــَى، بةل تةواومان

ئةو ثَيوةرة دابةشـــكراوة لؤطاريتمية
دة هَيزةكةى ثلةيةك هةر ثلة، نؤ بؤ
بؤ خؤيةتى ثَيشوى ئةوةى ئةوةندةى
هَيزةكةى بوومةلةرزةيةى  ئةو  نمونة
هَيزةكةى ئةوا ثَيوةرة بَيتبةو ثلة سآ
بوومةلةرزةيةكة هَيزى ئةوةندةى دة
ســـةد و بَيت ثلة دوو كة ثَيوانةكةى
كة بوومةلةرزةيةية ئـــةو ئةوةندةى
و بـــةو ثَيوةرة بَيت ثلةكـــةى يـــةك
بوومةلةرزةيةكى ثَيية بـــةو هةروةها
ثَيـــوةرة هَيزةكةى بةو ثلـــة حةوتى
ئةوةندةى واتة يةك مليؤن مليؤنة يةك
يةك هَيزةكةى كـــة بوومةلةرزةيةكة

بَيت!. ثلة
طِركانةكان

لةبةرهةمةكانى يةكَيكن طِركانةكان
زةوى، ناوجةرطـــةى ضاالكيةكانـــى
ناوجةرطةى طةرمـــى  ثلـــةى ضونكة 
دةرثةِراندنى ئينجا بةرزة، زؤر زةوى
لةهةندَيك ئاطرينانـــة ئـــةو ضاالكيـــة
و بةشـــَيوةى طِر تايبةتيدا شـــوَينى
ثَيى طـــازةكان كة و ـــى زور

َ
دووكةل

يان بوركان دةبَيت، َدةوترَيت طِركان 
دووكةل و طِر

َ
لةطةل جاريش هةندَيك و

و بةردين ِرةقى مـــاددةى ثةكاندا
َ
َوكل

لةطةل هاوِرَى  دةردةثةِرَيت كانزايش 
بة زؤرى بوركانةكان . ئاو مى

َ
و هةل ئاو

لَيكرتازان ناوضانةدا ِروودةدةن كة لةو
،ئةو تَيداية زةمينيان و شـــةقبوونى

ميانةى بـــةزؤرى دةكةونة ناوضانةش
بوومةلةرزةوة ثشتَينةييةكانى ناوضة
هؤكارةكانى لة يةكَيك لةوانةيـــة بؤية
ِروودانى هؤى هةمان طِركان ِروودانـــى
لةســـةر ســـآ بَيت. بوومةلةرزةكان
جيهان طِركانةكانى هةمـــوو ضـــوارى
كةناريةكانـــى ناوضـــة دةكةونـــة
ناوضانة بةو بؤية هَيمن ئؤقيانووســـى
طِركانيـــةكان، كةوانـــة دةوترَيـــت
نزيكيان و دوور بةثَيى طِركانةكانيش
هةيانة جؤرن، جؤراو زةويةوة ِرووى لة
هةيانة ســـةدكيلومةترء و يـــى

َ
لةقوال

لةِرووى كيلؤمةتر دووســـةد يى
َ
لةقوال

توَيذينةوةكان ِروودةدةن. زةوييةوة
بوركانى ضاالكى كة دةريانخســـتووة
تةمةنى بةدرَيذايى زةوى ناوجةرطةى
شـــوَينى م

َ
هةبووة، بةال زةوى هـــةر

طؤِرانيـــان ضاالكيةكانـــى و ِروودان
َين

َ
دةل زانـــاكان و هاتووة بةســـةردا

هَيواشرت زؤر ئَيســـتا بوركانى ضاالكى
دروستبوونى لةسةرةتاكانى كةمرتة و
لةضاخة كة َين

َ
دةل ِرووةوة لةو زةوى،

ســـةرةتاى كة زووةكاندا جيؤلؤجية
ضاالكى بـــووة زةوى دروســـتبوونى
زةوى بةِرووى نزيك بةزؤرى بوركانى
شلةمةنيية دةرضوونى بؤية ِروويداوة
زؤر ئاســـانرت لةئَيســـتادا ئاطرينةكان
ضةقى بوركانةكان ئَيســـتا م

َ
بةال بوة،

ئةوةش كة بوونةتـــةوة
َ

زياتر قـــول
هَيوربوونةوةى زياتر  لةسةر  طةية

َ
بةل

ذيانَيكى بؤ زياترى طونجانى و زةوى
ئاسوودة!

ضؤنَيتـــى لـــةِرووى طِركانـــةكان
ماددانةى ئـــةو بِرى و تةقينةوةيـــان
هةيانة دةردةثـــةِرن جؤراو جـــؤرن،
كة ثَيش وةخت دةتةقنةوة و كتوثِر
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ثِر و مةترســـيدار زؤر ئـــةم جؤرةيان
و ِروودةدات بةهَيواشى هةيان و زيانة

دةبَيت. دا
َ
لةطةل كةمى ئاطرى طِرو

طِركانانةى ئةو ذمارةى تا ئَيســـتا
دادةنرَين بوركان سةد ثَينج بة َضاالكن
ُّـ بوركانيان سى تا بيســـت نة

َ
و ساال

لةسةر تةنيا بوركانةكان دةتةقنةوة،
هةندَيكيان لةناو وشـــكانى ِروونادةن
بوركانةكانى وةك ِروودةدةن ئـــاودا
لةئؤقيانووســـى هاواى دورطةكانـــى
لةدورطةكانى دةرياى و هةندَيك هَيمن
بؤ دورطانة ئةو لةِراســـتيدا كاريبى و
بوركانني. ضاالكى بةرهةمـــى خؤيان
ثَيشـــكةوتنى زانست بةهؤى ئَيســـتا
يان بةِراســـتةوخؤ زاناكان و تةكنيك
زؤر ئامَيرى بةهـــؤى و ناِراســـتةوخؤ
توَيذينـــةوةى ورد و ثَيشـــكةوتوةوة
بوركانـــةكان لةســـةر دةكـــةن زؤر 
وردةوة زؤر ئامَيرى ناردنى لةِرَيطـــاى
ينةوة

َ
لَيكؤل بؤ زةوى بؤ ناوجةرطـــةى

ييةكانى
َ
لةقوال لةطؤِرانكاريةكانـــى كة

ِروودةدةن. زةويدا ناو
دةرثةِريو لةطِركانةكانةوة ماددةى
طازةكان تواوةكان، لةمـــاددة بريتني
لةذَير دةناسرَين و بةطازى بوركانى كة
م كاتَيك

َ
بةال بةرزدان، زؤر ثةســـتانى

طازةكان كةم دةبَيتـــةوة ثةســـتانى
لة و كتوثِر بةشَيوةيةكى دةردةثةِرن
لةو دةبَيت، تةقينةوةكةوة سةرةتاى

 co2 ئاو، مى
َ
هةل دةرثةِريوانةش طازة

وةكلؤرين. ،،co ،H2 ،so2
كـــة بِروايـــةدان لـــةو زانـــاكان 
دةتوانرَيت طازةكانةوة لةدةرثةِرينى
دياري تةقينةوةكـــة هَيـــزى و  جؤر 
ســـةرةكى طرفتى لَيـــرةدا بكرَيـــت،
تةواو زانيارى وةرطرتنـــى لةبةردةم

لةو كة ئةوةية تةقينةوةكاندا لةكاتى
ثلةىطةرمىدةمىبوركانةكان كاتانةدا
سةدى و دةوروثشـــتى دةطاتة هةزار
لـــةوةى ناوضةيةكى زؤر جطة ئةمـــة
بةماددةى دةمةكـــة لةدةوروثشـــتى
ماددانة ئةو زوو وة دادةثؤشرَين تواوة
ِرووبةرى هةية واش جارى دةبن، ِرةق
و هةندَيك دةبَيت طةورة داثؤشراو زؤر
طةورة زؤر جـــار هَيزى تةقينةوةكـــة
ميطاتةن هةزار دة دةطاتة كة دةبَيت
تةقينةوةكةى هَيزى لةكاتَيكدا ئةمـــة

ر0  لة02 ذاثؤنى هَيرؤشـــيماى شارى
تَينةدةثةِرى!! ميطاتةن

جياوازن تةقينةوةكانيش ماوةى
تَيثةِر دةقيقةيةك لةضةند هةندَيكيان
ديكةيان دةطاتة هةندَيكـــى و ناكات

سةعاتَيك. ضةند
و ِروودةدةن ضؤن تةقينـــةوةكان

دةكرَيت؟! لةِروودانيان ثَيشبينى
ماددة بوركانيةكاندا لةتةقينةوة
دَين ناوجةرطـــى زةوى توواوةكانـــى
َيكدا

َ
بةكةنال وة زةوى، رووى بـــةرةو

دةطاتة(سةد تريةكانيان كة دةبن ِرةت
ِرؤشـــتنةكةياندا ِرَيِرةوى مرت)،  لـــة
بةســـةردا دَيت، طؤِرانكاريان هةندَيك
جؤرة كة ض دةردةكةوَيت لةثاشـــدا 
ثةيوةســـتة ئةمةش تةقينةوةيةكة؟
توواوةكانى طازة ئاوو مـــى

َ
هةل بةبِرى

لةميانةى توواوةكان ماددة ناو ديكة
ِرووى بـــةرةو ماددةكان ِرؤيشـــتنى
دروســـت ق

َ
بل ئاوةكان مى

َ
هةل زةوى،

كةمبوونةوةى لةئةنجامـــى دةكـــةن
ثةستان كاتةدا لةو لةسةريان ثةستان
طازةكان بةهَيواشى دادةبةزَيت ئةطةر
هَيواش تةقينةوةكة ئـــةوا دةرضون
طـــازةكان خؤيان ئةطـــةر دةبَيـــت و

ئينجا ِرووى زةوى تا سةر هَيشـــتةوة
طةورة زؤر تةقينةوةكة ئةوا تةقينةوة

دةبَيت.
زاناكان هةشـــتاكاندا لةسةرةتاي
ورديـــان كؤمثيوتـــةرى نموونـــةى
لةو توَيذينـــةوة بـــؤ بةكارهَينـــاوة
لةكاتـــى روودةدةن طؤِرانكاريانـــةى
رٍِووى بـــةرةو توواوةكان ِرؤيشـــتنى
وةخت ثَيش بةو مةبةســـتةى زةوى
دةدات ِروو تةقينةوةكـــة بزانن كـــة
تايبةتن توَيذينـــةوةكان وة يان نـــا،
ِرةفتارى و قـــةكان 

َ
بل بةطؤرانـــكارى

 viscosity لينجـــى طـــازةكانء
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لةو توواوةكان، ناو شـــلةمةنيةكانى
كـــة دةركةوتـــووة توَيذينةوانـــةوة
دةتوانن هةية، لينجيـــان توواوةكان
توواوةكاندا مـــاددة بةنـــاو هةمـــوو
رووى ســـةر دةطةنة هةتا وببنةوة

َ
بال

لـــة بوركانةكانـــى زةوى (هـــةروةك
توواوةكان ئةطةر خؤ كرديان). هاواى
قة

َ
بل ئةوا هةبواية لينجيان و ِرووكشان

دةمانةوة بةقةتيســـكراوى طازيةكان
لةســـةر رووى زةوى بةخَيرايي هةتا
زاناكان ئَيستا و دةمانةوة كتوثِرى و
بتوانن ئةوةن كة ضـــؤن ى

َ
ســـةرقال

تـــوواوةكان ِرووكشـــانى و لينجـــى 

ئةو ضونكـــة بةزانينى ثَيوانة بكةن،
تةقينةوةكة دةتوانن بزانن كة لينجية
ئَيستا دةبَيت بةهَيز توندو يان هَيواش
بةتايبةتى جيهانيةكانـــدا لةتاقيطـــة
دةهَينن زؤر بةردى وردة مانيـــا

َ
لةئةل

ئينجا دةيتوَيننةوة تايبةتيدا لةفِرنى
م

َ
بةال دةكةن، لينجيةكـــةى ثَيوانةى

توواوةكان نـــاو ِرةقةكانى بؤ ماددة
توانيويانة لةرزة زةمني زاناكانى ئةوا
بةرديةكانى بارستة قةبارةى و شوَين
بكـــةن، ديـــارى نـــاو بوركانـــةكان
بـــوون و تةقينةوةكةش هؤى شـــةق
خةستى بوونى زياد بؤ دةطةِرَيننةوة

80-70% تَيثةِرى  لة ئةطةر كة قةكان
َ
بل

دةبَيتة دةتةقَينةوة بارستةكان ئةوا
هةروةها طـــةورة. تةقينةوةى هؤى 
لةبةردةكان هةندَيك دةركةوتووةكـــة
لةسةريان زؤر ثةستانى نةمانى دواى
بابةتة ئَيســـتا لـــةو و دةتةقَينةوة،
بةو بؤتـــة كارى زاناكان توَيذينةوانة
لة بكةن بتوانن ثَيشبينى كة هيوايةى
بوركانةكة جؤرى بوركانةكةو ِروودانى

ِروودانى. ثَيش
بوركان سوودةكانى

بخةينة ثَيش ئـــةوةى تيشـــكَيك
دةبَيت بوركانةكان سوودةكانى سةر
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و ئةم طةردوونة كة ِراستية بطةين لةو
دياردةكان و ِرووداو لة تَيداية هةرضى
دروست نةكراون حيكمةت و بَى هؤ بَى
دروســـت نةبوون خؤِرا لة و و هـــةروا
ةت

َ
ِروال بة دياردانة ئـــةو ئةطةر هةتا

وةك كارةســـاتباريش بن زيانـــدار و
ئَيمة دةبَيت بـــوركان، و بوومةلةرزة
و دياردةكان ةتى

َ
ِروال ســـةر بة حوكم

دةبَيت كو
َ
بةل نةدةيـــن ِرووداوةكاندا

ضؤنيةتى حوكمةكانمان لةســـؤنطةى
ئامانجةكانى و هـــؤكارةكان و ِروودان
و

َ
قوال

َ
سروشـــتيةوة هةل ئةو ديـــاردة

ةتيان
َ
بةِروال كة ِرووداوانةى ئةو بَيت،

كَى بوركانـــةكان، وةك زيانبةخشـــن
ذيان نةبووناية ئةوانة ئةطـــةر َيت

َ
دةل

ئةوانة بوونـــى َيت
َ
دةبوو؟ كـــَى دةل

بـــؤ بةردةوامى نني مةرجى طرنـــط
ذيان؟

(قيمة  كتَيبى لة بوانكارية  هَينرى
مافى ئَيمة ئايـــا َيـــت:

َ
دةل العلـــم) دا

هؤكارةكانى لـــة كة هةية ئةوةمـــان
لة ينةوة

َ
بكؤل دياردة سروشـــتيةكان

لةبةشـــةكانى بةشـــَيك هةر كاتَيكدا
ثةيوةســـتى و قةبةند

َ
ئةل طـــةردوون

هةموو طةردوونة ديكةى بةشـــةكانى
و هاريكارى بةثةيوةندى بةشـــةكان
هةر بوون، يةكرت وابةستةى هاوكارى
لةئةنجامى ِروودةدات كـــة دياردةيةك
لةئةنجامى كو

َ
نيية بةل هؤكارةوة يةك

دةبَيت هؤكارةوة ضةندةها  كارلَيكى
هؤكارةكان جار هةندَيك كة لةوانةيـــة
يان دياردةيـــةك هـــةر و ناكؤتـــا بن
روودةدةن لةئةنجامى كـــة ِرووداوَيك
ةتَيكىطةردوونىسةرتاسةريةوةية

َ
حال

ئَيستا ئَيســـتادا! ثَيش لةســـاتَيكى
لةســـوودةكانى هةندَيك كورتـــى بة 

ضاو: بةر دةخةينة بوركانةكان
دابارينى و خـــوارةوة 1. هاتنـــة
زةويدا بةســـةر بةثيت ى

َ
خؤل خاك و

بؤ خاك فةِرى و ثَيـــت بؤ زيادكردنى
بةتايبةتى كشـــتياريةكان، مةبةستة
بةثيتى ى

َ
خؤل كة خاك و ناوضانةى لةو

كةمة.
ثاشـــماوة لةدةردراوء 2. هةندَيك
ســـووديان بوركانـــةكان ِرةقةكانـــى
مةبةســـتة بـــؤ لَيوةردةطريَيـــت 
لةهةندَيك لةوة جطة ثيشةسازيةكان،
ئـــاوةى ئـــةو بوركانـــى ناوضـــةى 
و ضارةســـةرى دةردةثةِرَيت جياوازة

ثَيدةكرَيت. لةنةخؤشيةكانى زؤر
كـــة ســـةِّـاندويانة 3. زانـــاكان
لةئةنجامى توخـــم كانـــزا و هةندَيك
دةبن ثةيـــدا ضاالكـــى بوركانيـــةوة
مـــاددةى مس، لةوانـــة طؤطرداتـــى
ئةلةمنيؤمى كـــة بؤكســـايت خاوى 
خاوةكانى مـــاددة لَيدةردةهَينرَيت،

فؤسفات..هتد. و مةنطةنيز
كة دةكرَيتةوة لةوة بري ئَيستا .4
ناوجةرطةى زؤرةى طةرمية لةو سوود
لةكاتـــى كـــة زةوى  وةربطريرَيـــت
بوركانيةكانـــدا دةمـــة تةقينـــةوةى

ِروودةدةن.

سةرضاوة
 1990 / 50 . ذ العلوم طؤظارى .1 

.82 . ذ والحياة العلم طؤظارى .2
.1997 / 585 ذ. العلم طؤظارى .3

. طؤظارى العربى ذ.261  4
ذ.122/ والعلـــوم  الطـــب ثاشـــكؤى  .5

.1990

    

شةكرة ضارةسةرى
دؤزرايةوة

و ئةوروثـــا لـــة ـــةرةوةكان
َ
لَيكؤل

لة ئةمريكا، يةكطرتووةكاني وياليةتة
ضارةسةري لة نوَيدا توَيذينةوةيةكي
يةكةمي نةخؤشيي يةكجاريي جؤري
بةهؤي بونةتـــةوة، نزيك شـــةكرة
ثَينةطةشتووةكاني خانة وروذاندني
ئينسؤلني دةرداني ثةنكرياســـةوة،
دةســـتثــَيدةكاتةوة. تيايــــانـــدا
بةجـــؤري تووشـــبوو نةخؤشـــاني
ئةنسؤلني دةرزي شةكرة، يةكةمي
ِرَيذةي دابةزاندنـــي بؤ بةكاردَينـــن
خانةكانـــي شـــةكر لةخوَينيانـــدا.
كاري كـــة لةثةنكرياســـدا بَيتـــا، 
ئةنجـــام ئينســـؤلني دةردانـــي
شةكرةدا لةنةخؤشةكاني دةدةن،
لةشةوة بةرطري سيســـتمي بةهؤي
لـــة توَيذينةوةكةدا دادةِرمَينرَيـــن،
ئـــةو جينةيان دؤزيوةتةوة زاناكان
و PAX4   ناودةبرَيـــت كـــة بـــة
ثةنكرياس ســـةرةتاييةكاني خانة
بَيتا، خانةكانـــي بـــؤ دةطؤِرَيـــت
خانةكاني ثيكهاتنـــةوةي بةهـــؤي
بَيتاوة، دووبارة دةرداني ئينسؤلني
دةســـتثَيدةكاتةوة. تيايـــــانـــدا
ســـةر ئةلفا هـــةروةك كاردةكاتـــة
ئةلفا بَيتا، و دةيانكاتـــة خانةكان
دةردانـــي بةرثرســـي خانـــةكان
كـــة دةبَيتة طلوكاطؤنن هؤِرمؤنـــي
شـــةكر هؤي بةرزبوونةوةي ِرَيذةي
لةتاقيكردنةوةيةكـــدا، لةخوَينـــدا.
مشكَيكيان دةستكرد بةشَيوةيةكي
بةهؤي كردووة شـــةكرة تووشـــي
كيميايـــي ماددةيةكـــي لَيدانـــي
جيني ئـــةوة ثـــاش تايبةتـــةوة،

و  لةمشـــكةكان داوة PAX4 يـــان
شـــةكر تياياندا طةِراوةتةوة ِرَيذةي
دى، بةمانايةكي سروشتي، ئاستي
ضاككردنةوةي توانـــاي جينة ئةم 
كةسَيكي نةخؤشـــييةكةي هةية لة

تووشبوودا.
د. هةَلطورد ساَلح و:
ABC science :سةرضاوة
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 Great Anathol طـــاث ثِرؤذةي 
ـــي 

َ
Project واتـــا ثـــِرؤذةي ئةنادؤل

كوردستان خاكي دةكةوَيتة كة مةزن
وشـــةي  GAP ـ ة كورتكراوةكـــةي
خؤرهةآلتي واتة باشـــوري ئةنـــادؤل
دةي لةســـةدا نزيكـــةي توركيـــا و
دادةثؤشَيت. توركيا هةموو ِرووبةري
كـــةس هةندَيـــك بةبؤضوونـــي
طـــاث ثـــِرؤذةي ســـةرةتـــاكــــاني

1936 كاتَيك  ي
َ
ســـال دةطةِرَيتةوة بؤ

كورتكراوةي EWSA كـــة دةزطـــاي
  Electric Works Studies Agency
كارةبا هَيناني بةرهةم بةمةبةســـتي
ئاوييـــةكان، دةســـتي لةســـةرضاوة
ينةوة

َ
لَيكؤل و زانياري بةكؤكردنـــةوي

جؤرة ئةم دةمةدا لةو لةكاتَيكدا كرد،
نةدرابوون، ئةنجام لةتوركيا ثِرؤذانـــة
تايبةت ســـةرةتاييةكاني ينةوة

َ
لَيكؤل

تؤثؤطـــراَّـ و جيؤلؤجـــي  بةبـــاري
لةناوضةي فـــوِرات و ديجلة حـــةوزي
1938 وة دةســـتي ي

َ
طـــاث لةســـال

بؤ بةمةبةستي خؤئامادةكردن ثَيكرد
مةزن ئابوري ثِرؤذةيةكي طةشةكردني

خؤرهةآلتي باشـــوري لةناوضةكانـــي
كة باكـــور- توركيادا-كوردســـتاني
ناوضةي هةذارترين و بةدواكةوتوترين
بايةخدانـــي توركيـــا دةذمَيردرَيـــت.
طاث بةثـــِرؤذةي حكومةتـــي توركيا

زياتر بوو، لةنَيوان  1950 وة ي
َ
لةسال

بواري  دا  1960 بـــؤ  ســـاآلني1950 
لةحـــةوزي توَيذينـــةوة ثشـــكنني و
لةاليةن فوِرات ديجلةو ِرووباري هةردوو
درا و لةناوةِراستي ئةنجام EWSA وة
ثَيكرد دةستي ثِرؤذةكة شةستةكاندا

بةردةوامة. ئةمِرؤش تا كة
طاث دارايي سةرضاوةكاني

بةطةورةتريـــن طـــاث ثـــِرؤذةي
هةرَيمي ئابووري طةشةكردني ثِرؤذةي
لةمَيذووي تةنيـــا نـــةك  دادةنرَيـــت
خؤرهةآلتي لةناوضةي كـــو

َ
بةل توركيا

دَيت ســـَييةم بةثلةي و ناوةِراســـتدا
ئةم جيهانيةكانـــدا. لةنَيـــو ثـــِرؤذة
لةدروســـتكردني ثَيكهاتووة ثِرؤذةية
و و تونَيل بةنداو و َيك بةربةست

َ
كؤمةل

كارؤئاوي و وَيستطةي ئاودَيري ي
َ
كةنال

لةئاوي هةردوو وةرطرتن لةِرَيي سوود

فوِرات. ديجلةو ِرووباري
ســـةرضاوة توركييةكان سةرجةم
ثِرؤذةي داراييةكانـــي ثَيداويســـتيية

توركي  لريةي تريلؤن بة14866 طاث
 1999 ي

َ
سال تاكؤتايي و َينن

َ
دةخةمل

ئةو  2000 بِري ي
َ
و ســـةرةتاي ســـال

كراوة خةرج لةثِرؤذةكةدا كـــة ثارةي
 431 و  تريلـــؤن  6555 طةيشـــتؤتة
تةنيا ئةمةش كة توركي مليار لريةي
بِرة ئةو ضل وضواري لةسةدا نزيكةي
ثِرؤذةكة بـــؤ ثَيكدَينَيت كة ثارةيـــة

كراوة. دياري
كة ثارةيةي بـــِرة بةشـــَيك لـــةو
ثِرؤذةكة ئةنجامداني بـــؤ دياريكراوة
قةرزي لةِرَيـــي توركيـــا حكومةتـــي
كة هَيناوة بةدةســـتي دةرةكييةوة

لريةي  تريلؤن 3568 لـــة بريتي يـــة
وضواري لةســـةدا بيســـت توركي كة
داراييةكاني ثَيداويستيية طشتي كؤي
بِرة ســـةرضاوةي ئـــةم ثَيكدَينَيـــت.
توركييةكاندا لةسةرضاوة وةك ثارةية،
و بياني حكومةتة لةو بريتني هاتووة
ةتييانةي

َ
ودةول نَيَ داراييـــة دامودةزطا

عومةر* ئةحمةد سةربةست

مةزني ثِرؤذةيةكي طاث،
وزة  بةرهةمهَيناني
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لةخشتةي ذمارة يةكدا ئاماذةيان كة
ئةم بةكارهَيناني بوارةكاني كراوة، بؤ
سةرةكيةكاني اليةنة كراوة قةرز ثارة
وةك تةواوكراوة ثـــآ  ثِرؤذةي طاثي
بةنداو و بةربةســـت دروســـتكردني 
دابينكردني كارؤئـــاوي، وَيســـتطةي
ئاوييةكان ثـــِرؤذة خواردنةوة، ئاوي
ي

َ
لةســـال كة بوو بِرياريش و...هتـــد.

توركي  لريةي 2000 دا 422 تريلـــؤن
 341 بكرَيت، خةرج طاث بؤ ثـــِرؤذةي
ثارةية لـــةو توركي لـــريةي تريلؤن
كشـــتوكاأل، ئابوورييةكاندا لةبةشـــة
وزة، هَينانـــي بةرهـــةم كانزايـــي،
بةشةكةي بكرَيت خةرج  طةشتوطوزار

لةبواري  توركي تريلؤن لريةي ديكة81
خانوو، دروســـتكردني وةك ديكـــةي
و شارةواني تةندروســـتي، فَيركردن،

بكرَيت. خةرج طشتي خزمةتطوزاري
ئةكزيمـــي لةبانكـــي هةريـــةك 

دؤالري  مليـــؤن  ئةمريكـــي111 
بانكةكانـــي دةزطـــاي و ئةمريكـــي

دةزطاي  و مليؤن دؤالر سويسري467
ماني782 

َ
ئةل و سويســـري بانكةكاني

بةطةِرخســـتني بانكي دؤالرو مليـــؤن
دؤالر  ملرين ئةوروثي108 سةرمايةي
و دؤالر جيهاني120مليؤن بانكـــي و 
كؤمةآليةتي ثشـــتطريي ئةنجومةني
حكومةتي و دؤالر ئةوِروثي183مليؤن
دؤالر و حكومةتـــي ئيتاليا85مليـــؤن

حكومةتي  و دؤالر مليؤن فةرةنسا33
حكومةتي و دؤالر مانيا15مليـــؤن

َ
ئةل

لةثرؤذةكةدا  دؤالري مليؤن نةمسا200
2104 مليؤن تَيكِرا كة خةرجكردووة
ئاماذةيـــة ئةمـــةش  دةكات، دؤالر 
سةرةكي ســـيمايةكي كة ئةوةي بؤ 
بِري لةطةورةيي بريتيية طاث ثِرؤذةي
لةثِرؤذةكةدا بةطةِرخراو ســـةرمايةي
بةشـــداريكردني ضةندين و لةاليـــةك

دامودةزطاي دارايي و حكومةتي بياني
ئةمريكي و ةتيـــي ئةوروثـــي

َ
نَيودةول

ســـةرضاوةي دارايي كردني لةدابـــني
ديكة. لةاليةكي ثِرؤذةكة بؤ ثَيويست

طاث  هةرَيمي
باشـــوري دةكةوَيتة طاث ثِرؤذةي
لةتوركيـــا-

َ
ئةنـــادؤل تـــي

َ
خؤرهةال

ئةو ناوضانةي ـ كوردســـتاني توركيا
ئةمِرؤ دةيانطرَيتـــةوة ئـــةم ثِرؤذةية

 GAP Region طـــاث بةهةرَيمـــي
لةباشورةوة هةرَيمة ئةم ناســـراون،
و هةية ســـوريادا

َ
َســـنوري لةطـــةل

لةطـــةل تـــةوة
َ
خؤرهةال لةباشـــوري

طـــاث هةرَيمـــي عَيـــراق ِرووثَيـــوي
كة  ضوارطؤشةية كيلؤمةتري  75358
ِرووثَيوي سةرجةم ونيوي نؤ لةسةدا
بيســـتي توركيا ثَيكدَينَيت. لةســـةدا
لةتوركيا دا كة زةوييانـــةي كؤي ئةو
كؤي و دةدةن دةســـت بؤئاودَيـــري
مليؤن هةشـــت دةطاتة ِرووثَيوةكان
ســـنووري دةكةوَيتة و هَيكتار و نيو
بريتيية لةدةشـــتة طاث كة هةرَيمـــي
هةردوو بةرينةكاني حـــةوزي ثـــان و
طاث هةرَيمي فوِرات، ديجلةو ِرووباري
دياربةكر، كارطَيريةكاني باتمان، يةكة
ئورفة، شانلي ئانتةب، سريت، طازي
و ماردين ئاديةمان كيلســـن شريناخ،

دةطرَيتةوة.
 GAP Project طـــاث ثـــِرؤذةي 
ئاودَيـــريء ثـــِرؤذةي لةثــــانـــزة
كارةبـــاي وزةي دروســـتكردني
هةريةكَيكيان كة ثَيكهاتووة سةرةكي
لةخؤطرتـــوة، ثـــِرؤذةي َيـــك

َ
كؤمةل

طاث بريتيية ثِرؤذةي ثشـــتي بِربِرةي
ة

َ
و كةنال كارؤئاوي لةبةنداو وَيستطةي

هةردوو لةحةوزي كة ئاودَيرييةكانـــي
ئةنجام ديجلـــة و فـــوِرات ِرووبـــاري
طاث-وة توركـــةكان لةبارةي دراون،

لةثِرؤذةيةكي بريتييـــة طاث َين:
َ
دةل

وزة هَيناني بةرهةم و ئاودَيري مةزني
نؤزدة و بةربةست دوو و لةبيست كة
وَيستطةي كارؤئاوي و تؤِرَيكي فراواني

ثَيكهاتووة. ئاودَيري
ِرووباري بةهةردوو طـــاث ثِرؤذةي
طرآ ِرَيذطةكاني و فـــوِرات ديجلـــةو
بةشَيوةيةك توركيا حكومةتي و دراوة
كة دةسةآلتي داِرشـــتووة ثالنةكةي
ئاوي داهاتي بةســـةر هةبَيت تةواوي
ِرَيذطةكانيـــان و ِرووبـــارة ئـــةم دوو
ثِرؤذةيةي ئةم خؤيـــدا، خاكي لةنَيو
زؤر ذمارةيةكي بةديهَينانـــي توركيا
و كؤمةآليةتي و ئابـــووري لةئامانجي
بةشَيك كة دةكات جَيبةجآ سياسيي
توركياوة لةاليـــةن لـــةو ئامانجانـــة
بةطشـــتي م

َ
بـــةال ئاشـــكراكراون، 

ئاودَيري طةورةي لةتؤِرَيكي بريتييـــة
و كارؤئـــاوي وزةي و بةرهةمهَينانـــي
بهَينَيت: ئامانجانةبةدي ئةم ثَيويستة
ي

َ
كشتوكال بةرهةمي زيادكردني .1

بيستةمدا ســـةدةي لةكؤتايي توركيا
زيادكردني لةِرَيـــي دووهَيند بةبـــِري
هَيناني بةرهـــةم و ئاودَيري توانـــاي

وزة.
بةرهةمي تَيكِراي 2. زيادكردنـــي

حةوت. لةسةدا بةِرَيذةي نةتةوةيي
ئاوسان ِرَيذةي كةمكردنةوةي .3
1994دا. ي

َ
لةسال ضواردة لةسةدا بؤ

بَيكاري ِرَيذةي كةمكردنةوةي .4
كاري ِرَيكخـــراوي بـــؤ ثَيوةرةكانـــي
هاريكاري ِرَيكخـــراوي و ةتي 

َ
نَيودةول

بؤ ســـنوري طةشـــةكردن و ئابووري
حةوت. لةدةدا و هةشت لةسةدا

ثَيشةســـازييةكان بةرهةمـــة  .5
لةسةدا  بةِرَيذةي دا  1994 ي

َ
لةســـال

لةكؤي ســـَي بةشداري بكةن و نةوةد
هةناردةكان. نرخي
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نزيكةي طاث  كـــة 6. هةرَيمـــي
توركيـــا ِرووثَيـــوي  دةي لةســـةدا 
طةنمي كؤطـــاي بكرَيتة ثَيكدَينَيـــت
ي

َ
سال بةهاتني ناوةِراست خؤرهةآلتي

.2005َ
كشتوكال وةزيري ئةالقايلر لوتف
طوندةكاني كاروبـــاري و و دارســـتان

 1989 ي
َ
لةسال دا لةلَيدوانَيكي توركي

بةم طاثـــي ثـــِرؤذةي ئامانجةكانـــي
نيشانكرد: دةست شَيوةية

ثِرؤذةكة هةرَيمـــي  طؤِرينـــي  .1
خاوةن نَيـــردراوي بـــؤ هةرَيمَيكـــي
لةِرَيطـــاي ي

َ
كشـــتوكال بنةمايةكـــي

بةرهةمة و خـــؤراك بةرهةمهَينانـــي 
كـــة بةشـــَيوةيةك ييةكان

َ
كشـــتوكال

دانيشتوواني ثَيداويستيةكاني بتوانَيت
دابني بيانييـــةكان بـــازاِرة و توركيا

بكات.
كارةبا بةرهةمي زيادكردنـــي  .2
ثَيداويســـتيةكاني كردني دابـــني بؤ 
كردني دابني و لةتوركيا طةشـــةكردن
كةمكردنةوةي و طوندةكان بؤ كارةبا

لةدةرةوة. نةوت هَيناني
نَيوان جيـــاوازي 3ٍ. نةهَيشـــتني
لةئةنجامي كة توركيـــا، هةرَيمةكاني
دروست طةشةكردنيان ئاستي جياوازي
و خؤرهةآلت طةشةكردني لةِرَيي بووة
لةهةموو توركيا خؤرهةآلتي باشوري
ديكةي هةرَيمةكاني وةك ِرووييةكةوة

توركيا.
طاث ثِرؤذةي بةرثرســـاني م

َ
بةال

شـــَيوةية بةم توركيادا لةحكومةتي
دةســـت ثِرؤذةكةيان ئامانجةكانـــي

كردووة: نيشان
ساماني بةكارهَيناني سةرجةم .1
خاكوسةرضاوةئاوييةكانبةمةبةستي
و ئةنجامداني طةشةكردنَيكي ئابووري

لةهةرَيمةكةدا. خَيرا كؤمةآليةتي

نَيوان جياوازي كةمكردنةوةي .2
ديكةي هةرَيمةكاني و طـــاث هةرَيمي
بةرهةم زيادكردنـــي لةِرَيي توركيـــا
طةشـــةكردني و لةهةرَيمةكةدا هَينان

هةرَيمةكة. ئاستي
بةرهةم توانـــاي 3. زيادكردنـــي
زيادكردني و لةهةرَيمةكـــةدا هَينـــان

هةرَيمةكة. تواناكاني بةكارهَيناني
ديـــاردةي 4. ِرووبةروبونـــةوةي
هةرَيم ثَيداويســـتيةكاني زيادبوونـــي
ذمارةي زيادبوونـــي كـــة لةئةنجامي
لةدانيشتواني و بةطشـــتي دانيشتوان

كايةوة. دَيتة بةتايبةت شار
سروشتي بنةما ِرَيكخســـتني  .5
طوندييةكان ناوضة و ئابوورييةكانـــي
لةسامانةكاني وةرطرتن سوود لةِرَيي

شَيوة. بةباشرتين ناوضانة ئةم
طةشـــةكردني كردني

َ
كؤنرِتؤل  .6

دةست كة ئاِراستانةي ئةو بةثَيي شار
كراوة. نيشان

لةطةيشـــتن بةشـــداريكردن  .7
تايبةت نيشـــتيمانيةكان بةئامانجـــة
زيادكردني و ئابووري بةطةشةكردني
وةرطرتن ســـوود لةِرَيي هةناردةكان
هةرَيـــم بةباشـــرتين لةســـامانةكاني

شَيوة.
دةكةن لةِرَيي توركةكان ضاوةِرآ
كة ئـــةو ئامانجانةي طاثةوة ثِرؤذةي
بهَينرَيت، بـــةدي كرا بـــؤ ئاماذةيان
طاث ئـــةوان بةبؤضوونـــي ضونكـــة 
بةشـــَيوةيةكي هةرَيمةكة بارودؤخي
دةيكاتـــة و دةطؤِرَيـــت بنةِرةتـــي
و ي

َ
كشـــتوكال هَيناني بنكةي بةرهةم

ثيشةسازي لةِرَيي:
1,7 مليؤن  1. ئاوةدانكردنـــةوةي

زةوي. هَيكتار
مليـــار/ بةرهةمهَينانـــي27   .2

ساآلنة. كارةبا سةعات كيلؤوات/

 3,8 بؤ كار 3. دابينكردنـــي هةلي
كةس. مليؤن

هةريةك داهاتـــي 4. زيادكردنـــي
بةِرَيذةي هةرَيمةكة لةدانيشـــتوواني

.%106
هةرَيمةكة طةشةكردني يارمةتي .5
و دةدات لةبواري ئاودَيري، ثاراســـتن
هَيناني بةرهةم ذينطـــة، جوانكردني
كؤمةآليةتي ثَيشكةوتني  ي، 

َ
كشتوكال

ئابووري. طةشةكردني و
بوو وادانرا 2005دا ي

َ
لةســـال  .6

بَيت، ثـــآ كؤتايي طـــاث ثـــِرؤذةي
طؤِرانكارييةكي دةكرَيـــت ضاوةِروان
ســـةرةكيةكاني لةبةشـــة بةرضـــاو 

ِرووبدات. هةرَيمةكة ئابووري
لةئةنجامي طاث هةرَيمي داهاتي .7
ثيشةسازيية و ي

َ
كشـــتوكال ئةو توانا

دَيتةكايةوة ثِرؤذةكـــةوة بةهؤي كة 
بةسةر توركيا باآلدةستي لةئةنجامي
ديجلةو م3  ئاوي مليـــار لةثةنجا ثـــرت

دةبَيت. زياد هَيندة ثَينج فوِراتدا
كةس  مليـــؤن  3,5 نزيكـــةي  .8
لةدانيشتووانيهةرَيمةكة،كةضاوةِروان

كةس  لة9 مليؤن ذمارةيـــان دةكرَيت
تَيثةِربكات   2005 ي

َ
ســـال بةهاتنـــي

كاريان بؤ دةِرةخسَيت. هةلي
طاث ثِرؤذةي ديكةي مةبةستَيكي
كة لةاليةن خواردنةوةية ثِرؤذةي ئاوي
بؤ فرؤشتني توركياوة ثَيشنيار كراوة
خواردنةوة) ئـــاو (بةتايبةتي ئـــاوي
كيشوةري عةرةبييةكاني ةتة

َ
بةدةول

هةية. ئاويان كةم كَيشـــةي كة ئاسيا
دارايي سةرضاوةيةكي شَيوةيةش بةم
كة دةبَيت دابني توركيا ةتـــي

َ
بؤ دةول

ثِرؤذةكاني و توركيا ئابووري يارمةتي
ِرَيطة و تة دةدات

َ
وال ئةم طةشةثَيداني

لةبـــةردةم هاريكاري خـــؤش دةكات
لةبوارةكانـــي عةرةبـــي و توركـــي 
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طةشةثَيداندا. و بازرطاني ئابووري،
لةاليةن كـــة ئـــةو زانياريانـــةي
توركييةوة ئـــاوي بةِرِيوةبةرايةتـــي
دةكـــةن ئامـــاذة وكراونةتـــةوة

َ
بال

م3 ئاوي  شـــانزة مليـــؤن كة ِرؤذانة
ِرووباري لةهةردوو لةثَيويســـت زياد
دةِرذَيتة و هةية جةيحان و ســـةيحان
سوودي بَيئةوةي  ناوةِراست دةرياي 
بِري ِرؤذانة دةكرَيـــت لَيوةربطريَيت،

بطوَيزرَيتةوة  ئاوة م3 لةم مليؤن شةش
كيشوةري عةرةبييةكاني ةتة

َ
دةول بؤ

ئاويان هةية. كةم كَيشةي ئاسيا كة
هةرَيمــي لةســةر طــاث  كاريطــةري

كوردستان
كـــــــاريــطــــةرييـــة دةكرَيـــت
ِراستةوخؤكانيطاثلةسةركوردستاني

كؤبكرَيتةوة: نة
َ
خاال لةم عَيراق

ئاوةي ئةو بِري كةمبوونةوةي .1
عَيراقةوة، كوردســـتاني كـــة دَيتـــة
كة بـــةوة دةكةن ئاماذة ئامـــارةكان
لةسةر توركيا ثِرؤذةكاني لةئةنجامي
ِرووبارةكة ديجلـــة ئـــاوي ِرووبـــاري

َيكدا 
َ
م3 لةســـال مليار بةنزيكـــةي3,5

توركيا كة ثِرؤذانةي ئةو كةميكردووة.
ئةنجامي ِرووباري زَيي طةورة لةســـةر
ئاوي بوونةوةي كةم دةبنةهؤي داون

م3  مليار نيـــو ِرووبارةكـــة بةنزيكةي
وشكةكاندا ة

َ
لةسال ئةمةش َيكدا

َ
لةسال

هةرَيمي لةســـةر كاريطةرَيتي خراثي 
بةم دةبَيـــت. عَيـــراق كوردســـتاني
طاث لةئةنجامي دةبينـــني شـــَيوةية
كوردســـتاني عَيراق هةرَيمي دا ئاوي

كة  دةكات م3 كةم مليار ضوار بةبِري
زؤري لةئةنجامي كةم هـــةرة بةشـــي
ديجلةوةية. ِرووباري ئاوي بوونةوةي
عَيراق كوردســـتاني هةرَيمي ِراســـتة
لةِرووباري ئةوتؤ سوودَيكي ناتوانَيت
بؤ لةبةرئـــةوةي وةربطرَيت ديجلـــة

سةدوهةشتا نزيكةي كورت، ماوةيةكي
تَيدةثةِرَيت، هةرَيمدا بةناو كيلؤمةتر،
بِري كةمبوونةوةي ئاشـــكراية م

َ
بةال

كوردســـتان بؤ دةطاتة كة ئةو ئاوةي
دةبَيتة ثَيداويستييةكان دابينكردني
بةئاوي زياتر ثشت كة عَيراق هؤكارَيك
ببةســـتَيت ديجلة ِرووباري ِرَيذطةكاني
كوردســـتاندا هةرَيمـــي كـــة بةنـــاو

تَيثةِردةبَيت.
ديجلةو ئـــاوي 2. بةكارهَينانـــي
ـ باكوردا لةكوردســـتاني  ِريذطةكاني
ثيشةســـازيء ثِرؤذةي بـــؤ توركيا،
لةئةنجامـــي ييةكان

َ
كشـــتوكال

دةكاتـــة كار  طـــاث  دروســـتكردني
دةطاتة كة ئـــاوةي ئةو ســـةر جؤري
مايةي دةبَيتة عَيراق و كوردســـتاني
ِرَيذطةكاني ديجلةو ِرووباري كة ئةوةي
خـــؤخــــاوَينكردنةوةيـــان توانـــاي

نةمَينَيت.
سةرضاوة:

نةقشـــبةندي، ئةمني محةمةد 1. د.ئـــازاد
لةســـةر كاريطـــةريةتـــي و طـــاث ثـــِرؤذةي 
كوردستان- كوردســـتان، و ناوضةكة ةتاني

َ
دةول

هةولَير2003.
َ

عةبدوال 2. جوطرافيـــاي كوردســـتان، د.
الثةِرة  2005- ي

َ
ضوارةم- سال ضاثي غةفوور 
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10 ص ادارتها
االجتماعية  سمور، كلية العلوم ابو د.حسن

االردنية الجامعة االنسانية و
الدراســـات مركـــز الخطيـــب، د.حامـــد 

االردنية الجامعة واالستشارات
لةبنكةي ِرَينمايي

َ
كشـــتوكال   *ئةندازياري

ضوارقوِرنة                       ي
َ
كشتوكال

خؤي سةري وشرتمرخ
دةشارَيتةوة؟ لةخؤلَدا

دةســـتـــةواذةية ئـــةو هةميشـــة 
كةهةست وشرتمرخ كة دةبيســـتني
خؤي ســـةري دةكات بةمةترســـي
م

َ
بةال دةشـــارَيتةوة، دا

َ
خؤل لةنـــاو

ئةوة بكرداية واي ئةطةر لةِراستيدا
دةضوو، ضونكة لةناو بـــوو دةمَيك
ســـاظاناي دِرندةكاني بةئاســـاني
بيابانـــةكان ِراويـــان و ئةفةر يقـــي
ندة

َ
بال ئةم مانةوةي نهَيني دةكرد،

نيية فِريني توانـــاي كة طةورةيـــة
طةورةكانيةتـــي لةكاتي هةنطـــاوة
و دوذمنةكاني لةترســـي ِراكـــردن
ضل دةطاتة خَيراييةكةي هةندَيجار

لةسةعاتَيكدا. ميل
ئةم بةدناوييةي وشـــرتمرخ كةواتة
تةنانـــةت و هاتـــووه لةضييـــةوة
خـــؤي هةركـــةس و بؤتـــة ثةنـــد
َيي

َ
دةل َيـــن:

َ
دةل ثَيي بشـــارَيتةوة

بةناو دةكات وشرتمرخيت كةســـةر
نابينرَيت، ئيدي وادةزانَيـــت دا

َ
خؤل

ِرةفتاري بؤ بةدناوية ئـــةم هؤكاري
و دةطةِرَيتةوة خـــؤي وشـــرتمرخ
لَيكدانةوةي بةخراثـــي مرؤظيـــش
وشرتمرخ كة بارانةدا لةو بؤكردووة،
لةدوذمنةكةي بةئاســـاني ناتوانَيت
ثاســـةواني لةبةر بؤنموونة ِرابكات،
خؤي دةدات

َ
هةول ئةوا كةكاني،

َ
هَيل

زةوي بةرةو جةستةي بشـــارَيتةوة
بةســـةر بةتةواوي و دةكشـــَينَيت
سةرة ِرةنط و دةيخشـــنَيت زةويدا
ِرةنطي وةك  كةِرةنطـــي تؤخةكةي
دةكات، نةوي خوارةوة بةرةو خاكة
ئةو كةسةي كة لةدورةوة لةبةرئةوة
لةترسدا وادةزانَيت دةكات تةماشاي

زةويدا.  بةناو كردووة سةري
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ئامـــاذة ثَيويســـتة ســـةرةتــا
بريتيية كة بكةين وةرةم بةوشـــةي
خانةي زؤربوونـــي داني

َ
لةســـةرهةل

هؤكاري ـــي
َ
كؤنرتؤل لةذَير جةســـتة

ِرَيكوثَيكيية ئةم تَيكضووني تايبةتداو
ئةو خانةي دابةشبووني  دةبَيتةهؤي 
ئةو كردني

َ
كؤنرتؤل نةتوانيني ناوضةيةو

دروستبووني لةئةنجامدا دابةشبوونة
ثَيي زاراوة وةك كـــة يـــةك تؤثـــةأل
دةبنةهـــؤي و  وةرةم دةوتــــرَيـــت 
كؤنرِتؤأل فاكتةرةكانـــي لةناوبردنـــي
طةشـــةو زؤربووني خانةكاندا، كردني
ئـــةم ميكانيزمـــي زؤر تاِرادةيةكـــي
ئةطةرضـــي نةناســـراوة زؤربوونـــة
كة هةن بؤ لَيكدانةوةي زؤر طريمانـــي

ثَيدةدةين. ئاماذةيان دواتر
ضيية؟ ئَيسكي وةرةمي

osteo- كة ئَيســـك خانةي ئةطةر

دةست  دةوترَيت، ثَييان blast يشيان
و لةدةست نائاسايي بةدابةش بووني
ئَيسكي َيكي

َ
تؤثةل ئةوا بكةن دةرضوو

ثَيي كة دةبَيت دروســـت لةو شوَينة
ئَيســـك، تووشبوو وةرةمي دةوترَيت

تواناي يان ة
َ
تؤثةل ئةو ناوضةي بةثَيي

ديكةي شـــوَيني بؤ تةشـــةنةكردني
ئةو تايبةتـــي جةســـتة، نيشـــانةي

دةردةكةوَيت. لةسةر نةخؤشيةي
هةية؟ جؤري ضةند

وةرةميئَيسكيدةشَيتسةرةتايي
ئةو سةرةتاييةكان بَيت، يان الوةكي
بةشَيوةيةكي سةرةتايي تؤثةآلنةن كة
ئَيســـك خانـــةي لةدابـــةش بوونـــي
دروســـت ناوضةيةية لةو دروســـتكةر
لةئَيسك جياواز وةرةمي ئةطةر دةبن
ئَيســـكيدا ئةندامي ثةيكـــةرة بةناو 
ثَييان ئةوا تَيكيانـــدان وبوونةوةو

َ
بال

ئَيســـك. الوةكي وةرةمي دةوترَيـــت
وةرةمة ئـــةم جؤرانة بةثَيضةوانـــةي
سةرووترةوة لةتةمةني سةرةتاييةكان
ئةم نموونةيةكي زةقي دةبينرَيـــن و
شـــَيرثةنجةي وبوونةوةي

َ
بال جؤرة،

ئَيســـكي ثةيكةرة نـــاو مةمكـــة بؤ
شَيرثةنجةي بةهؤي ثَيشـــرت كة ذنان

كراون. ضارةسةر مةمكةوة
لةم كة ســـةرةتاييةكان وةرةمة
دةكةين، باســـيان بةتايبةتي وتارةدا

وةرةمي ثاك يـــان بَيرتس دةشـــَيت
خراث واتة ثيـــس بـــن يان ِرَيـــرةوي
وةرةمي هةبَيت، شـــَيرثةنجةييان  و 
جؤرة هةمـــوو كة ثـــاك ســـةرةتايي
لةو جؤرةن، ئَيســـقانيش كيســـَيكي
و خـــراثـــةكان لةجـــؤرة زياتـــرن 
خؤبةخؤ ئارةزوويان هةيـــة بؤئةوةي
لةبةرامبةردا ببنةوة. ساِرَيذ بةتةواوي
ثَيويستي خراث سةرةتايي  وةرةمي
دةرمان لةِرَيـــي بةضارةســـةركردن
لةرَيرةوي هةيـــةو نةشـــتةرطةري و 
واية ئارةزوويان  و الدةدةن خؤيـــان
و ن

َ
بهَيل جَي خؤيان سةرةتايي شوَيني

بمَيننةوةو جةستة ديكةي لةناوضةي
بكةن كردن دروست

َ
بةتؤثةل دةست

ستاز ميتا دةوترَيت توانايةيان بةم كة
بةزؤري ةتانة

َ
حال ئةم و ناجَيطري واتة
ِروودةدات. لةسييةكاندا

شـــَيرثةنجةي جؤري وترين
َ
بةربال

دةوترَيت ثَيـــي ئَيســـك ســـةرةتايي
.osteosarcoma ئؤستيؤساركؤما

ئاستَيكداية؟ لةض تووشبووان ِرَيذةي
ورد ئـــامـــارَيكـــي ئةطةرضـــي 

عةليلؤ حاجي سام د.

ئَيسك شَيرثةنجةي
نيية  بؤماوةيي
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واية بـــةآلم بِروا نيية، لةبةردةســـتدا
َيكدا

َ
لةســـال كةس مليؤنَيك كة لةهةر

بةشَيرثةنجةي تووشبوون ةتي
َ
حال دة

بؤنموونـــة بدةن،
َ
ســـةرهةل ئَيســـك 

بةشَيرثةنجةي تووشـــبووان ذمارةي
لةسنوري ساآلنة ئَيران لةوآلتي ئَيسك

دةبن. كةس سةد حةوت
كةســَيكدا لةض ئَيســك شــَيرثةنجةي

بةربَالوترة؟
سةرةتايي شَيرثةنجةي بةداخةوة
نةوجةواني لةتةمةني بةزؤري ئَيســـك
ي

َ
ســـي ســـال لةنَيوان دة بؤ و الواندا

يةكة. كوِر وةك و كض وة، ِرَيذةي
َ
بةربال

داني
َ
ســـةرهةل ناوضةي وتريـــن

َ
بةربال

الي ثةنجا لةسةدا ئةذنؤ لةالي وةرةم
دةبَيت. حةوز و شان

ضيية؟ بووني دروست هؤكاري
و تَيكضوونـــي جيني شـــَيوان و
لةطةردي تايبةت لةبةشَيكي كة طؤِران
هـــؤي DNA وة دةبَيـــت، دةبَيتـــة
بةناوي ناضـــاالك  ثِرؤتيني طؤِرينـــي

protooncogene بؤ  ثِرؤتؤئؤنكؤجني
onco- ئؤنكؤجني بةناوي ضاالك جؤري

ثِرؤتينانةن  ئةو gene، ئؤنكؤجينةكان
ِرَيكوثَيكي بؤسةر كاريطةرييانهةية كة
دابةشـــكردني نةبوونـــي

َ
كؤنـــرِتؤل

و دةبنةهؤي زؤربـــووني خانةكانةوة
لةناو لةرادةبةريان دابةشبووني خانةو
ئةم دةبَيتةهؤي كة ئةوةي جةستةدا،
هَيشتا جينيية تَيكضوونة و شَيواندن
هةندَيك دةرنةكةوتـــووة  بةتـــةواوي
يونيزان ذينطةيي وةك تيشكة هؤكاري
هةروةها كيميايي ماددةي  هةندَيك و
لةم ظايرؤســـةكان هةندَيـــك لةجؤري
كراون. تاوانبار تةندروستيةدا كَيشة

ِرؤَلي بؤماوة ضيية؟
جيني باســـكرا طؤِراني هـــةروةك
دروســـتبووني هـــؤكاري ســـةرةكي

ma- وةرةمي خراثة زؤربـــةي زؤري
ئَيسك شـــَيرثةنجةي lignant، بةآلم
كة مانايةي بةو ئةوةش نيية بؤماوةيي
لةدايك ثاش جينييانة طؤِرانكارية ئةم
لةباوك و ِروودةدةن لةخانةكاندا بوون
ناطوَيزرَينةوة، منـــداأل بؤ و دايكةوة
ساري ئَيسك شـــَيرثةنجةي هةروةها

نيية.
دةطريَيت؟ لةسةرهةَلداني ِرَيطة

سةرةكي هؤكاري كة لةبةرئةوةي
ئَيسك شـــَيرثةنجةي دروســـتبووني
نةتوانرَيت لةوةدةضَيت نةناســـراوة،
دووركةوتنةوة بةآلم بكرَيت، كارة ئةم
كة ماددانةي ئةو و يونيزان لةتيشكي
كاريطةرييان وةرةمدا داني

َ
لةسةرهةل

بتوانرَيت ِرَي دةشَيت هةيةو ناسراون،
بطريَيت. نةخؤشية لةم

كامانةن؟ نيشانةكاني
ثَيدةكات دةست كةم بةئازارَيكي
ئازارة ئةو سادةكان شكَينة بةئَيش كة
وةرةمانة ئةم لةبةرئةوةي نامَينَيت،
ضاالكـــدا و لةكةســـاني الو بـــةزؤري
قؤناغةدا لةم بةزؤري دةبن، دروست
لةكاتي لَيـــدران و جؤرةهـــا كةوتـــن
بةهؤكاري ة

َ
بةهةل وةرزشـــي ضاالكي

وردة وردة دةزانـــن، ئَيـــش ئازار و
ئازار دواجار دةكات زيـــاد ئةو ئازارة
تاقةت ئازاري دةبَيتـــة  كة وايلَيدَيت
دةبَيت توند بةتايبةت بةشةو ثِروكَين.
نةخؤش لةخةوتنـــي ِرَي و بـــةزؤري
ةكَينَيت،

َ
لةخةو ِرايدةضل يان و دةطرَيت

خَيرا وةرةم طةشـــةي  قؤناغةدا لةم 
شـــوَينة دةطةيةنَيتة خؤي و دةبَيت
و ئَيســـك دةوروبـــةري نةرمةكانـــي
دةكات، ئاوسان 

َ
بةهةل دةست لةراندا 

زؤربةي ئاوسان
َ
هةل دروستبووني ثاش

خَيزانةكاندركبةمةترسيِراستةقينةي
ثزيشك ســـةرداني و دةكةن طرفتةكة

نةخؤشـــيةكة دواجار دةكـــةن كـــة
راديــــؤلؤجيكـــي ينـــةوةي

َ
بةلَيكؤل

دةناسرَيتةوة. بةتةواوةتي
هةية؟ طرنطي ناسينةوة زوو

ئـــاوســـان
َ
هةل و ئـــازار بــووني

وا الو، كةســـَيكــي لةئةنــــدامَيكـــي
بةبةكارهَيناني كة دةكات لةثزيشـــك
ناسينةوةي بؤ خولي سادةي تيشكي
بةطشتي ثَيبكات، دةســـت نةخؤشي
بؤ ِراديؤطـــراَّـ يان تيشـــكي ســـادة
بةسة، ئؤســـتيؤماركؤم ناسينةوةي 
ثَيشكةوتووتري شـــَيوازي ئةطةرضي
ســـةنطاندني

َ
هةل بـــؤ ِراديؤلؤجيـــك

بوونةكة خـــراث قةبارةي و ثانتايـــي
طريؤدةي نةخؤشانةي ئةو ثَيويستة.
بةثَيضةوانةي دةبن ئَيسك شَيرثةنجةي
و هةناو بةشـــَيرثةنجةي تووشبووان
تةندروستييان طشـــتي باري خوَين،
ضونكـــة بـــاش دةردةكــــــةوَيـــت،
شـــَيرثةنجةي بةزؤري لةنةخؤشـــيي
وةك سيستماتيك ئَيسكدا نيشـــانةي
لةش، طةرمي ثلـــةي بةرزبوونةوةي
نةخؤش ي

َ
حال و بـــَي كَيش دابةزيني

دةرناكةوَيت ســـةرةتاييدا لةقؤناغي
تاقيطةيي ثشكنيني ئةنجامَيكي هيض
دووثات نةخؤشـــيية ئـــةم بوونـــي 
طرنطرتين ي

َ
م بَي دوودل

َ
بةال ناكاتةوة.

وةرطرتنة نموونة ناسينةوةي ِرَيطةي
طرَييةية  يان ـــة

َ
تؤثةل BIOPSY لةو

ةتي
َ
حال سةدي لةســـةدا كة بةنزيكي

تةواوي ناسينةوةي وةرطرتن نموونة
جؤرةكـــةي و ئَيســـك شـــَيرثةنجةي
وةرطرتن نموونة بةدةستةوة، دةدات
و طرنطرتين يةكةمني ئَيسك لةوةرةمي
ثَيكردنـــي دةســـت هةنطـــاوة بـــؤ
جا و نةخؤشييةكة ضارةســـةركردني
هةمان لةاليةن باشـــرتة وا لةبةرئةوة
نةشـــتةرطةري كة بَيت ثزيشـــكةوة
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ئةنجام دةدات. نةخؤش كؤتايي بؤ
ضيية؟ ضارةسةري

شـــَيرثةنجةي ضارةسةركــردني 
طروثي بةهاوكاري ثَيويســـتي ئَيسك
هةية، ثزيشكي و ناثزيشكي جياي جيا
نةشتةرطةراني طرووثانةدا، لةنَيوانئةو
orthopedic نةشـــتةرطةري شـــكان
تةواوتريان خولي كة ئَيســـك وةرةمي
ئةنداماني لةسةرووي هةموو بينيووة
لةطةأل ئةوانيشـــدا ئةو طروثـــةوةن.
و لووةكان ثزيشكاني ثسثؤِري خوَين
ثســـثؤِري ثزيشـــكاني  ،oncology
،radiotherapy ضارةسةري تيشـــك
ثاسؤلؤجيست-يان و راديؤلؤجيستيان
ثزيشكي طرووثي ســـةرةِراي تَيداية.
و دةروونناس كؤمةآليةتي، ثسثؤِري
طرنط ي

َ
ِرؤل سروشتييش ضارةسةراني

ضارةسةركردندا تيمي لةتةواوكردني
دةطَيِرن.

جؤري ثـــاش ناســـينةوة بةثَيي
دةنَيردرَيتة نةخـــؤش شـــَيرثةنجة،

hematology و  خوَين الي ثســـثؤِري
ضارةسةري دةستثَيكردني بؤ لووةكان
كةم اليةني تَيثةِراندني ثاش كيميايي
جارَيكي خووليدةرماني كيميايي، سَي
بةراديؤطراَّـ وةرةم بارودؤخـــي ديكة
جؤري ثاشان و دةســـةنطَينرَيت

َ
هةل

دياري شـــوَينة ئةو بؤ نةشتةرطةري
نموونةي نةشتةرطةري ثاش دةكرَيت
ثاسؤلؤجيســـتةوة لةاليةن دةرهاتوو
دةرمانـــي كاريطـــةري لـــةِرووي و 
و رَيذةي بةشة ئةو لةســـةر كيميايي
لةمةحةك خانةي وةرةمـــي مردنـــي
نةخؤش ديكة و جارَيكـــي دةدرَيـــت
لوو و ثسثؤِري خوَين الي دةنَيرَيتةوة
بةثَيي ضارةسةر، بةردةوامبووني  بؤ
تيشك نةخؤش لةوانةية وةرةم جؤري

بَيت. ثَيويست دةرماني و

جؤرةكاني ضارةسةر كامانةن؟
نةخؤشـــي كردنـــي ضارةســـةر
ثَيش لةساآلني ئَيســـك شَيرثةنجةي
ئةندامة لةبِرينةوةي جطة ئَيســـتادا،
وةرةمةكة لةســـةرووي تووشبووةكة
نةبوو، ديكة هيـــض ِرَيطة ضارةيةكـــي
بِرينــــةوةشـــدا لةطـــةأل تةنانـــةت
نةخؤشـــانة لـــةو زؤر ذمارةيةكـــي
مانطـــدا طريؤدةي ضةنـــد لةمـــاوةي

metastasis سييةكان  ميتاســـتازي
(ميتاســـتازي دةمـــردن دةبـــوون و
ودةبَيتـــةوة

َ
بال وةرةمةكـــة واتـــة 

ديكة ئةندامَيكي بـــؤ لةئةندامَيكةوة
بةهؤي ئةمِرؤ خؤشبةختانة دةضَيت)،
ناسينةوةي لةبواري ثَيشكةوتنةي ئةو
ضــــارةســـةري شـــَيرثةنجةو زووي 
و كيميايـــي بةدةرمانـــي كاريطـــةر
نةشـــتةرطةري دروســـتي  تةكنيكي
زؤر هاتـــووة، ذمارةيةكي بةدةســـت
شَيرثةنجةي تووشي نةخؤشانةي لةو
نـــةك هةر ناضـــار نابن ئَيســـك بوون
برِبَيتةوة تووشـــبووةيان ئةندامة ئةو
كؤرســـي طوزةراندني دواي كـــو

َ
بةل

بةســـةر بةتةواوي دةتوانن دةرمـــان
بطةِرَينةوة و بنب زاأل نةخؤشـــيةكةدا
لةشـــَيوازي ئاســـايي. بـــؤ ناو ذياني
ثَيشـــكــةوتوودا، نةشـــتةرطـــــةري
لــةتوانايدايـــة لـــةزؤر نةشـــتةرطةر
بةهؤي بةشـــانةي ئةو هةموو ةتدا

َ
حال

بناسَيتةوة بوون خراث وةرةمةكةوة
دةوروبـــةري ورد بةشـــَيوازَيكي و 
نةخؤشي لةجةستةي لووةكة البةرَيت
ئةو ئةندامةي نةبَيت و ناضار دةربكات
لةدواي ثاشـــان برِبَيتةوة، جةســـتة
لةو ضاكســـازي البردنـــي وةرةمةكة
نةشتةرطةري كة تووشبووةدا ئةندامة
بةثَيي كة دةدرَيت ئةنجـــام بؤ كراوة

هةية. جياوازي شوَين

ضيية؟ كيميايي ضارةسةري ِرؤَلي
كيميايي لةضارةسةري مةبةســـت
سةركوتكردنيخانةشَيرثةنجةييةكاني
ثَيش كارة ئـــةم جةســـتةية، كاتَيك
نةك دةدرَيت ئةنجام نةشـــتةرطةري
وةرةمةكان خراثبووني قةبارةي تةنيا
و دةكاتـــةوة كةمـــرت لةجةســـتةدا
كة تةواوي دةدات يارمةتي نةشتةرطةر
دةربكات، لةجةستة بوونة خراث ئةو
ِرَي كيميايـــي كـــو ضارةســـةري

َ
بةل

ميتاستاتيك وةرةمي بووني لةدروست
دةطرَيت، لةشوَينةكانيديكةيجةستة
دةرمانـــي ئةطةرضـــي لةبةرئـــةوة
كاريطةريي كيميايـــي ضارةســـةري
هةية بَيزاركةريان و ناخـــؤش الوةكي
مـــوو، كةمبوونةوةي وةريني و وةك
تـــن

َ
تَيكهةال

َ
دل و ِرشـــانةوة كَيـــش، 

الوة لةم طشـــتي، بـــةآلم ـــي
َ
و بَيحال

جيا نابَيتةوة لةضارةسةري بةشـــَيكة
ئةنجامداني بَي و ئَيسك شـــَيرثةنجةي
لةضارةســـةركردندا، هةنطـــاوة ئةو 
ئةنجامَيكي نةخؤش ضارةسةركردني
لةنَيوان بةدةســـتةوة،  نـــادات باش 
ئؤستيؤساركؤما ئَيسك شَيرثةنجةكاني
ضارةسةري لةبةرابةر ساركؤما يؤيط و
و َييت هةســـتيارن

َ
بل هةتا  كيمياييدا

دةرماني بةرامبـــةر وةآلمدانةوةيـــان
ثؤزةتيظة. بةكارهَينراو

ِراديؤســَيراثي ـ  بةتيشــك ضارةســةر
ضيية؟ لةضارةسةردا

لَيدانـــي و تيشـــك بةكارهَينانـــي
ناوضةيـــةي وةرةمي ئةو بؤ تيشـــك
خانة نائاسايي لةطةشـــةي ِرَي تَيداية
هةندَيك دةطريَيت، شَيرثةنجةييةكان
يؤيط وةك ئَيســـك لةشـــَيرثةنجةي 
هاويشتن- تيشك لةبةرابةر ســـاركؤما
َيـــي

َ
بل هةتـــا ضارةســـةر بةتيشـــك

دةرماندا لةثِرؤتؤكؤلي  هةســـتيارةو 
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لةئؤســـتيؤ بؤنموونة هةيـــة، بـــةآلم
كاريطةري كندرؤساركؤما  و  ساركؤما
لةسةر خانةكان جؤرة ضارةسةرة ئةم
لةهةندَيك جطـــة نيية، خؤشـــكةر

َ
دل

خراثي كاريطةريي نةبَيت. جيا ةتي
َ
حال

كورتخايةن تيشكةوة لةِرَيي ضارةسةر
طؤِراني ِرةنطي وةك و سنوردارة كةم و
ي

َ
بَيحال و ِرووكةشي سووتاني و ثَيست

ِرشانةوة. و
نةخوازراو داني

َ
سةرهةل طرنطرتين

ِرَيضكةي لةوانةيـــة لةِروودانيـــدا كة 
ميتاســـتازي بطؤِرَيـــت، ضارةســـةر
يـــان دوور شـــوَيني وةرةمـــة بـــؤ
ناوضةي طةِرانـــةوةي وةرةمةكةية بؤ
كردني

َ
كؤنرِتؤل بؤ نةشـــتةرطةريةكة.

دياريكراودا لةماوةي نةخـــؤش ئةوة،
ســـةير خؤيةوة ثزيشـــكي لةاليـــةن
داني

َ
ســـةرهةل لةِرووي و دةكرَيتةوة

هةمان بؤ طةِرانةوةي يان ميتاســـتاز
هؤكاري دةســـةنطَينرَيت.

َ
هةل ناوضة

هاتنةوةي يان ميتاستاز دروستبووني
سةرةِراي ضارةسةر هةمان ناوضة بؤ
ئةوةيةكةدةستةيةك كردنيتةواويش،
لةبةربةستي شـــَيرثةنجةيي لةخانةي
دةرباز دةرمانيةكان ميتـــؤدة هةموو
جارَيكي و دةمَيننةوة بةساغي و دةبن
شَيرثةنجة جياجيادا لةشـــوَيني ديكة
شـــَيرثةنجة دروســـت دةبَيتـــةوة و
لةباشـــرتين تةنانةت دةطةِرَيتـــةوة.
نةخؤشخانةي و نؤشـــداريي ناوةندي

لة20% بؤ 30% نةخؤش  نزيك جيهانيدا
ضارةسةر، هةموو ِرةوشـــَيكي لةطةأل
يان سييةكان طريؤدةي ميتاســـتازي
ئةطةرضي دةبن. وةرةم طةِرانـــةوةي
نةخؤش دانانةدا

َ
سةرهةل ئةم بةهاتني

و نيطةراني دووضاري ثزيشكي تيمي و
ئةمة نابَيت بةآلم دةكات، هةراســـاني
ساردبونةوةي ورة بةردان و هؤي ببَيتة

دةرمان، و لةضارةسةر كردن نةخؤش
ِرَيطةضارةي لةوانـــة  هةريةك َضونكة
بؤ كؤنرتؤل كاريطـــةر هةية و جياواز

بةسةراطرتنيان. دةست و كردن
ضيية؟ خؤراك ِرؤَلي

نةخؤش زؤربـــةي ئةم ثرســـيارة
خواردني ئايا دةكات، لةثزيشكةكةي
يـــان بخورَيـــت تايبـــةت ثَيويســـتة
ضاكبوونةوة تايبةت هةية تا خواردني
ئةم كة بووترَيت دةبَيت بكات؟ خَيرا
نةخؤشي كة لةبةرئةوةي نةخؤشانة
خوولي و هةية لةجةســـتةياندا خراث
ضارةســـةري كيمياييان جؤري جؤراو
ثةيِرةو كراوة، زؤرجار ئارةزووةي بؤ
تا ئاوخواردنةوةش تةنانةت و خواردن
وَيِراي دةدةن لةدةست زؤر ِرادةيةكي
و درَيذخايةن نةشـــتةرطةري ئةوةي 
بؤية دراوة، ئةنجـــام بؤ قورســـيان
و هاوسةنط بةخؤراكي  ثَيويســـتيان 
الوازي قةرةبووي بؤئةوةي هةية شياو
بكاتةوة. لةِرادةبةدةريان و بَيهَيـــزي
خواردني بؤ هانبدرَيت نةخؤش دةبَيت
بةئاساني و سروشتي كة ساغ خؤراكي
قورس لةخواردني واز بكرَيت. هةرس
هةمـــوو جؤري و ثـــِر ضةوري يـــان
بؤ كَيشة لةوانةية كة بَينَيت ترشيات
هةروةها بكةن. دروست كردن هةرس
هـــةر خـــؤراك لةيةك باشـــرتة بِري
زوو زوو بةآلم بكاتـــةوة، كةم ذةمدا
هةر خواردنةوةي هةروةهـــا بخـــوات
ئاو، وةك باشـــة،  زؤر شـــلةمةنييةك

هتد.. و دؤ ضا،
هةتاهةتاية ضارةسةريي ئايا

هةية؟ نةخؤشةكة
ئةو لةطةأل هةموو خؤشـــبةختانة
ناسينةوةي لةبواري ثَيشـــكةوتنانة
هاتؤتـــة زوو و دةرمانـــي كاريطـــةر
نةخؤشانة لةو ِرَيذةيةكي زؤر مةيدان

نةخؤشـــييةكةياندا بةســـةر دواجار 
ذياني بؤ ناو دةطةِرَينةوة و بـــوون

َ
زال

ضةندة بَيطومـــان  خؤيان، ئاســـايي
و بناســـرَيتةوة نةخؤشـــييةكة زوو 
ضةند نةشتةرطةريتا و ضارةسةركردن
ِرَيكوثَيك بةشَيوةيةكي و خؤي لةكاتي
كاريطةري ئةنجامدرابَيت، ئةوةندة بؤ
ســـةركةوتني لةســـةر زؤر باشـــرتي
بةداخةوة دةبَيـــت، ضارةســـةرةكة
نةخؤشـــخانةو لةباشـــرتين تةنانةت
لةو ذمارةيـــةك دنيـــادا ســـةنتةري
ضارةسةرَيك هةموو لةطةأل نةخؤشانة
بِريني لةكاتـــي دةكرَيت بؤيـــان كة 
تةنانةت ضارةســـةر ئـــةو قؤناغانةي
كَيشـــةي دووضاري ثـــاش ئـــةوةش
يـــان وةرةم دانةوةي

َ
وةك ســـةرهةل

ديكةي لةشـــوَينَيكي وبوونـــةوةي
َ
بال

هـــةر لةبـــةردةم و جةســـتة بـــوون
ضؤكيان نةخؤشـــييةكةدا دَيوةزمةي
ئةوةش هؤكاري تَيكشكاون، داداوةو
دووضاري نةخؤشانة لةو هةندَيك بؤضي
زؤرتر دةبن، سةرةوة نيشانانةي ئةو
ئةوانة كة دةطةِرَيتـــةوة، بؤئـــةوةي
لةبةرابـــةردا خؤيـــي بةشـــَيوةيةكي
كيمياييدا ضارةســـةريي كاريطةريـــي
ئةمانةش هةبـــووة، ســـتيان

َ
بةرهةل

بةدةســـت خؤشـــكةر
َ
دل ئةنجامـــي

ناهَينن.
ضيية؟ نوَي دةرماني و لَيكؤَلينةوة

لةتَيطةيشتني زؤر ثَيشـــكةوتني
DNA و  لةطةردي تايبةتـــي طؤِراني
كايةوة هاتؤتـــةوة جيني ئةنـــدازةي
نوَييان بؤ ئـــةم زانياريانة تَيسســـتي
شَيرثةنجةي كردني ثؤلني ناسينةوةو
ثسثؤِرةكان فةراهةم كردووة و ئَيسك
و جموجؤأل ئـــةم زؤرة كة هيوايـــان
بَيت كـــراوة ِرَيطةيةكي زانيارييانـــة
رَيطرتن بـــؤ كاريطـــةر بؤ ميتـــؤدي
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جؤرةكاني هةمـــوو ضارةســـةري و 
ناسينةوةي لةبارةي هةروةها ئَيسك.
لةســـةر مرؤظ خؤيي ســـتي

َ
بةرهةل

كيميايي ضارةســـةريي  كاريطـــةري
و بينيـــووة بةخـــؤوة ثَيشـــكةوتني
دةرمانة كـــة دةدةن مذدةي ئـــةوة
الوةكييـــان كاريطـــةري نوَييـــةكان
خانةي لوشـــيني

َ
هةل تواناي و كةمرت

هةية ئةوة ئومَيدي هةبَيت، زؤرتريان
ئامادةبكرَيت. نزيكدا لةداهاتوويةكي
و ســـريةثي ئيميؤنـــؤ لةشـــَيوازي
كـــة بةرطري ئةزموونـــي دةرمانـــي
لةبةرامبةر جةستةي بةرطري سيستمي
بةرز ئَيسكدا و نةرم شانةي ساركؤماي
كاريطةر بةشـــَيوةيةكي كردؤتـــةوة،
لةهةندَيك تاقيكردنةوة. ذَير خراوةتة
ئينرتلؤكاين وةك دةرماني ضارةسةردا

بةرطري  سيستمي كة 2- بةكارهاتووة
بةهَيز زؤر ِرادةيةكـــي جةســـتة تـــا
ضاالكـــدا لةئيمينؤســـرياثي دةكات.
كة وةردةطرَيت نةخـــؤش ظاكســـني
بةرطري سيستمي ئةوةي دةبَيتةهؤي
خانةي نائاسايي بناسَيتةوةو جةستة،
دةتوانرَيت هةروةها ببـــات لةناوييان
شَيرثةنجةهَينةكان و نائاسايي خانةي
ثَيكةوة تايبـــةت بـــؤدي بةئةنتـــي
تايبةت بةشـــَيوةي تـــا طرَيبدرَيـــت
دةرماني ناســـينةوةي بكةونةبـــةر
و تيشكةوة ضارةســـةري و كيميايي
لةبةرامبةر جةستة ســـاغةكاني خانة

ئةم دةرمانانة بثارَيزَيت. كاريطةري
 

جافر شَيخ محةمةد د. و:
نةخؤشَيكي د. لةِرَيي سةرضاوة: ئةم وتارة

دةستي وةرطَيِر. ةوة طةيشتؤتة ـ سام

مَيشك  نةشتةرطةري مَيذووي
تةنانةت بَيت. كردةيي ثزيشكي شارةزايي كؤنرتين مَيشك نةشتةرطةري ِرةنطة
بواري دةرمانسازيي، ديكةش وةك ثزيشكييةكاني ثيادةكردني شارةزايية  بؤ
جؤرة ئةم كاتَيك ض بكات ئاشكراي نيية لةئارادا ِراستةقينةش طةيةكي

َ
بةل هيض

بؤ مَيذووة ئةم سةرةتاي هاتؤتةكايةوة. و ثَيكردووة دةستي نةشتةرطةريية
نةشتةرطةري مَيشك لةكاري شَيوازَيك كة دةطةِرَيتةوة بةردينةكان كؤتايي ضاخة
لةثَيش مَيشك نةشتةرطةري طةي

َ
بةل كةللةسةر. كونكردني وةك دراوة ئةنجام

ثَيش ساأل هةزار دوو نزيكةي ضونكة بةئةوروثا، نةبووة تايبةت تةنيا مَيذوودا
نةشتةرطةريي طشتي كارَيكي وةك  ئةنكا ثَيش شارستاني  عيسا لةدايكبووني
ناوضةيةكي كة لةثريو، شوَينةوارناسي طةكاني

َ
بةل ئةنجامدابوو. مَيشكيان

بةفراواني زؤر مَيشك نةشتةرطةري كة دةكات  دياري ليما لةباشوري بيابانية
نةخؤشيية ، ذانةسةر،

َ
َّـ كردني بؤ ضارةسةر نةشتةرطةرييانة ئةو بةكارهَينراوة.

تَيبيني و دةدرا ئةنجام سةر بريندابووني  و  مَيشك ناساغي ناوةكييةكان،
دةكران. دةبوونةوة ضاك نةخؤشةكان كاتَيك دةكرا بَيسنوور سةركةوتنَيكي
بةجَيهَيشتووة، نوسراوي  دةقي  زؤر ثزيشكي، زانسيتي  باوكي  هيثوكرات،
دواي و سةردا برينداربووني و بةركةوتن و نةخؤشي لةنيشانةكاني شارةزابووة
لةدةقة كة بريؤكانةي لةو زؤر كردووة، نيشان دةست ضارةسةري ثشكنني 
لةمردني ساأل هةزار دوو دواي ثةسةندن، تؤكمةو ئةمِرؤش تا هةن نوسراوةكانيدا

ئةستَيرةي  ِرؤما لةئيمثراتؤريةتي زاييندا يةكةمي لةسةدةي و ث.ز لة360 
كاري هيثؤكرات سةس دةركةوت.

َ
ئولوس كوميليوس سَيل مَيشك نةشتةرطةريي

كةضي نةدةكرد، خةمؤكةكاندا كةللةسةري شكاوي و لةدرز نةشتةرطةري
نةخؤشييةكاني نيشانةكاني  هةروةها دةكرد ئةوةشي زؤرجار  سيلسةس
نةشتةرطةري زؤر ئاسيادا لةكيشوةري ِروونكردؤتةوة. بةدرَيذيي مَيشكيي
توركيايةو بووي لةدايك كة ثريامؤن طالينوس-ي وةك هةبوون مَيشك زيرةكي
لةساآلني ئةيجينا-ية. كي 

َ
خةل ثؤل كة وةك ئوريباسوس و بيزةنس ثزيشكةكاني

نةشتةرطةريي بؤ هةبووة ئيسالمي خوَيندنطةيةكي زانييدا 1200ي بؤ   800
ساآلني كة ئةلِرازي محةمةد ِرةنطة ئةبوبةكر كردووة. دواترطةشةي كة مَيشك
و طةورةترين عيسا بووني لةدايك دواي سةردةمي واتة ذياوة زاينيدا 932-852ي
ةف-يش

َ
خةل ئةبولقاسم مَيشك بووبَيت لةئيسالمدا، نةشتةرطةريي بةناوبانطرتين

ذياوة ئيسثانيا لةشاري قورتوبة- مَيشك ئيسالمي نةشتةرطةري طةورة دووةمني
طةورةي زؤر بووة لةوانةي كاريطةري كردووة هةروةها يةكَيك ثزيشكي كاري و
تابلؤكاني ة

َ
كؤمةل هةروةها لةخؤرئاوا. هةبووة مَيشك نةشتةرطةري لةسةر

بايةخي كة تَيداية توَيكاري وردي سكَيضي و بةسةدان وَينة دافنشي ليؤناردؤ
داو لةجةستةي ئادةميزاد كاركردن دةربارةي دةدات بةهَيزي نيشان زانستي

َيسة.
َ
كل بةقةدةغةكردني طوَيدان بةبَي

 
ِرةحيم مةال فازَل لةئينطليزييةوة:

سةرضاوة:
 http// library. Thinkquest.org
brain/ surgery.php? Page = surgery1  
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دِركةثةتكتووشينةخؤشي زؤرجار
دةبَيت يـــان هةندَيجار و بةركةوتـــن
ثةتك لةدِركـــة دياريكـــراو بةشـــَيكي
هةمووي، زيـــان دةبَيت نةك دووضاري
بةئةندازةيةكي ئةوةشـــدا لةئةنجامي
لةدةست شوَينةدا هةستةوةريلةو كةم
ناتةواويةكةدا لةشـــوَيني يان دةدات
الوة لةهةردوو يان لةشـــةوة لةاليةكي
هةموو دةبَيت، الواز ةدا

َ
لةجول ثَيكةوة

ديكةدا ناتةواوييةكي
َ

لةطةل ناتةواويةك
ئاستي ئةستةمة لةبةرئةوة جياوازة،
و بكرَيت، كات ديـــاري ة

َ
جوول تواناي

بةشة زيانثَيكةوتووةكة كاركردنلةسةر
طرنـــط دةبينن لةدياريكردني َيكي

َ
رؤل

نةخؤشةدا. لةو ضاكبوونةوة ئاستي
دِركةثةتك ناتةواوي هؤكارةكاني

بَيت ناتةواو ثةتك لةوانةية دِركـــة
ثَيكدادان لةئةنجامـــي بَيت يـــان ثضِرا
تةقةمةني و فيشـــةك يان بةركةوتني
يان نةخؤشيية يان شـــكاني بِربِرةكان
كة لةكاري ظايرؤسييةكان ميكرؤبي يان
دةيثضِرَينَيـــت. لةوانةية يان دةخـــات
لةئةنجامي ثَيبطات زيانـــي دِركةثةتك
ئؤكسجني، يان خوَين ثَيطةيشتني كةم
ناتوانَيت و مَيشـــك وايـــة ضونكة وةك

يان خوَين بةبـــَي دةقيقة زياترلـــة3 
لةسةر هةر ثةستانَيك بذي. ئؤكسجني
لةوانةية ببَيـــت دروســـت دِركة ثةتك
ولةوانةية ثَيكةوتـــن زيان ببَيتةهـــؤي
ِرووبدات. دةرةوة يان لةناوةوة ئةوةش
لةبِربِرةكان يةكَيـــك كاتَيك بؤنموونـــة
سةر دةخاتة ثةستان ئةوة دةشـــكَين
ئاوســـاني دةبَيتةهؤي و ثةتك دِركـــة
ضواردةوري جؤطةكةي يان دِركةثةتك
يان ثةتكدا لةدِركة و خوَين بةربـــوون
يان هةوكردن و ضواردةوري جؤطةكةي
سةر دِركة دةخاتة ثةستان  كة

َ
دومةل

دروست لةسةري ِراستةوخؤ يان ثةتك
دةبَيت.

ضوارثةل ئيفليجيي
يةكَيكـــة ضوارثـــةل ئيفليجيـــي
كاتَيك دِركةثةتـــك لةناتةواوييةكانـــي
مل لةبِربِركاني يةكَيـــك كة ِروودةدات
نةخؤشـــةكة كاتةش ئةو بن، ناتةواو
ماسولكةكاني هَيزي و هةســـتةوةري
نةخؤش لةسةر نيشانانة ئةم و نامَينَيت

دةردةكةون:
لةهةناسةداندا ناتةواوي و كَيشـــة
بةهةناسةداني ثَيويســـتي كة لةوانةية
بةشَيوةيةكي يان هةبَيت دةســـتكرد

لةكاتي بةآلم دةدات، سروشتي هةناسة
دةبَيت. ناِرةحةتي تووشي كؤكةدا

ةي
َ
ِريخؤل ـــي

َ
كؤنرتؤل ـ ناتوانَيـــت

تايبةت بةرنامةيةكي لةبةرئةوة بكات،
دادةنرَيت. طةدةي بؤ

ميزكردن ـــي
َ
كؤنرتؤل ـ ناتوانَيـــت

لةِرَيي بـــةردةوام لةبةرئةوة بـــكات،
كة الســـتيكي يان كانزايي بؤرييةكي
داني

َ
ميزةل ِرَيـــِرةوي ميزةوة دةخرَيتة

دةكرَيتةوة.
َ

بةتال
بِروات. بةِرَيوة ناتوانَيت ـ

يان دةســـتي هةردوو ـ دةتوانَيت
ئاستي توندي بةثَيي شـــاني هةردوو
بةآلم َينَيـــت،

َ
بجول نةخؤشـــييةكةي

هةردوو تةواو بةشـــَيوةيةكي ناتوانَيت
بهَينَيت. بةكار دةستي

سَيكسي. تواناي الوازيي ـ
ئيفليجي نيوة

ديكةية يةكَيكي ئةم تووشـــبوونة
كـــة دِركةثةتـــك لةناتةواوييةكانـــي
بِربِرةكاني سةرةتاي نَيوان دةكةوَيتة
نةخؤش بَيتوانـــاكان، بِربِرة ســـنط و
و تووشـــبووةكة ناوضـــة ناتوانَيـــت
بة هةســـت َينَيت،

َ
بجول دةوروبـــةري

كة: دةكرَيت نةخؤشةكة

هاني عةباد و مةنال فارح 

نابن؟ الواز ماسولكةكانت ضؤن
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ثاشـــماوةكاني فِرَيداني ـ ناتوانَيت
ثَيوســـتة لةبةرئةوة بكات،

َ
كؤنرتؤل

بةكاربهَينرَيت. نةخؤش بؤ قةستةرة
جؤطةكاني ي

َ
كؤنرتؤل ناتوانَيـــت ـ 

طةدةوة لةبةرئةوةلةِرَيي بكات، ة
َ
ِريخؤل

بؤ دادةنرَيت. سيستةمَيكي خؤراكي
دةبَيت. سَيكسي سنوردار تواناي ـ

دِركةثةتك بةشَيكي ناتةواوي
نةخؤش بةشـــَيوةيةكي هةندَيجار
واتة زيـــان دةبَيت دووضاري بةشـــي
ثةتك لةدِركـــة دياريكـــراو بةشـــَيكي
هةمـــووي، نـــةك  دةبَيـــت تـــووش 
بةئةندازةيةكي ئةوةشـــدا لةئةنجامي
دةدات، لةدةست كةم هةســـتةوةري
لةشـــوَيني الواز دةبَيت ةدا

َ
لةجول يان

يان لةاليةكي لةشةوة يان ناتةواويةكة
ثَيكةوة. لةهةردووال
ضيية؟ ِراهَينانةوة

ئةوة فَيري نةخـــؤش قؤناغَيكـــة
دةبَيتكةضؤنسووديتةواووةربطرَيت
لةســـةر كة هةيةتي، لـــةو توانايانةي
ضؤن كة ببَيت فَير ثَيويســـتة نةخؤش
بةئاستَيكي ببةســـتَيت ثشت بةخؤي
كـــة هةيةتي، توانايانةي بـــةرز لـــةو
نةخؤشاني ِراهَينانةوةي ي

َ
ِرؤل لَيرةوة

ئامانجي كـــة دَيتةئاراوة دِركةثةتـــك
بؤ ثَيكردني هةموو نةخؤشَيكة مةشق
لةتواناكاني وةرطرتن سوود ئةوثةِري
بةتووشـــبوونةكة، نةبووة كة كاريطةر
ســـةركةوتوو ِراهَينانةوة لةبةرئـــةوة
نةبَيت هاوكار نةخؤشةكة ئةطةر نابَيت

لَينةكات. حةزي و

سروشتي ضارةسةري
سروشتي لةضارةسةري مةبةست
الوازيي جومطة و ِرَيطرتنة لةِرةقبووني
ثارَيزطاريكردنـــي و ماســـولكةكان
ئةو لةنَيوان باشـــة هاوســـةنطييةكي
ئةو و دةكـــةن كار كة ماســـولكانةي
بةشَيوةيةك كارناكةن، كة ماسولكانةي
نةخؤشبتوانَيتزؤرترينيسةربةخؤيي
داني لةئةنجـــام بَينَيـــت بةدةســـت 
بةثَيي رؤذانةي ذيانـــي ضاالكييةكاني
دووضاري ةتـــةي كة

َ
ئةو حال قةبارةي

ئةم بـــووة، لةســـةرةتادا ثَيويســـتة
بكرَين: ثةيِرةو ضارةسةرانة

و جومطةكان ثشكنيني ماسولكة ـ
لةثَيســـتدا، هةســـتكردن و تواناكاني
دياريكردني بـــؤ دةكرَيت هةموويـــان
و تووشـــبوونةكة ِرادةي كاريطـــةري
ئةندامةكان كاري و ة

َ
جول تواناي ِرادةي

ثَي ثشـــتييان طشتي بةشـــَيوةيةكي
ببةسرتَيت.

ناوضةي تووشـــبوونةكة ـ كاتَيـــك
بِربِرةي و مل يةكةمي بِربـــِرةي نَيوان
ئةوة دةطرَيتةوة ســـنط دوانزةهةمي
ماسولكةكاني لةسةر هةية كاريطةري
مذيني

َ
هةل و هةناســـةدان كؤئةندامي

لةِرَيي لةثاشةِرؤكان بوون رزطار و هةوا
كؤمةوة.

بؤ هةية ســـوودي ـ مةشـــقكردن
ماسولكة لةوشكبوونةوةي خؤثاراستن
كردني ســـووِري ضاالك و و جومطةكان

خوَين.
وا مةشقكردن بةكاري ـ هةســـتان

دروستةكان ماسولكة لةهةموو دةكات
هةر لةسةرةتاي توانا بنب بةثَيي بةهَيز
بوونيش بـــةردةوام و تووشـــبوونةوة
لةالوازبووني خؤثاراســـتن بؤ طرنطـــة

ماسولكةكان.
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بةطشتي دروســـتي جةستة ـ باري
جَيطة دووركةوتنةوةلةناو بؤ طرنطة زؤر
تووشـــبووني و رةقبوون و ِروودانـــي
يان ضوونةوةيةك بـــة ماســـولكةكان

درَيذيان. كةمي
ِراهَينانةوة دووبارة قؤناغي

تةنيا ِراهَينانةوة  دووبارة قؤناغي 
نةخؤش ناو كة ثَيدةكات بةوة دةست
َيت، ئامانج

َ
جَيبَيل جَيطاكـــةي و نوَين

بةوثةِري لـــةم قؤناغـــةدا طةيشـــتنة
بـــوون، ئةوةش ثشـــت ســـةربةخؤ
ناتةواويةكة و تووشـــبوون بةئاســـتي
مةعنةوي ِرؤحي هةروةها دةبةستَيت
تةركيز قؤناغةدا لةم نةخؤشـــةكةش،
و جوآلن و هاوسةنطي ســـةر دةخرَيتة
ثةستان كةمكردنةوةي تةكنيكةكاني
بةســـتن بةثشـــت بةِرَيوة و ِرؤشـــتن
ثشـــت (ئةمةش يارمةتيدةر بةئامَيري
دةبةستَيت) تووشـــبوونةكة بةئاستي
جؤري ضةندين ئةنجامداني هةروةهـــا

فرماني. و ةيي
َ
جول لةضاالكي ديكة

دةكرَين كة مةشقانةي ئةو
سةرةوة ثةلي مةشقةكاني

ثَيشةوة بؤ شان نوشتاتنةوةي .1
ئانيشك نوشتانةوةي .2

ئانيشك درَيذكردني .3
خوارةوة ثةلي مةشقةكاني

و ران ماسولكةكاني درَيذكردني .4
قاض ماسولكةكاني ثشتةوةي

ماســـولكةكاني درَيذكردنـــي  .5
ران ناوةوةي

ماســـولكةكاني درَيذكردنـــي  .6
ران ثَيشةوةي

لةنةرمي ثارَيزطاريكردن مةشــقةكاني
جومطةكاني ســةرووي و جومطةكانــي ئةذنؤ

مرؤظ ِراني
ثارَيزطاريكردني مةشـــقةكاني  .7
مةشقةكاني قولةثَي جومطةي لةنةرمي

كرداريةكان ة
َ
جوول

بة لةسةر جَيطا تةثاوتل كردن .9
الدا هةردوو

بـــاري لـــة هةســـتانةوة   .10
دانيشتن كةوتنةوة بؤ باري

َ
ثال

بؤ كورسي طواستنةوةلةسةر .11
ثَيضةوانةوة بة و جَيطا سةر

ثةســـتان كردنةوةي كـــةم  .12
كورسي لةسةر دانيشتن لةكاتي

ئاطاداركردنةوة
كةم جؤرةكاني هةمـــوو بَيطومان
تواناييثةيوةنديبةِروودانيبةركةوتني
توندي بةثَيي و هةيـــة دِركةثةتكةوة
دةطؤِرَيت، ئاستةكةي و ناتةواوييةكة
طشتية بؤ ســـةرةوة ئةو زانياريانةي
دِركة ناتـــةواوي  ةتةكاني 

َ
حال زؤربةي

ئةنجامدانةوة لـــةِرووي ثةتك، بـــةآلم
و ناتةواويةكـــة ئاســـتي بةثَيـــي 
بؤية دةطؤِرَيت، نةخؤشـــةكة قؤناغي
بةثسثؤِري ِراوَيذ ئةوةية ئامؤذطاريمان
ِراهَينةرةوةي ضارةسةريسروشتييان

زانياري زياتر. بؤ سروشتي بكرَيت
هةَلةبجةيي مةحمود حسَين  و:

www.arababts.com :سةرضاوة
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سروشـــتييةكاني دياردة و جيهان
ئَيستا كة ئةو شَيوةية دةناسني لةسةر
ِروودةدات ضـــي م

َ
دةذين، بةال تَيـــدا

ئةم هـــؤكار ثةيدابوو هةندَيك ئةطةر
طوِرانكاري ئَيســـتاش هةلومةرجةي
يان هةندَيك سيفةتي بةســـةردا هات
نةبوون، ثَيشرت كة دةركةوتن جياواز
هةر و بةرئةنجامي ياســـا بَيطومـــان
دةطؤِرَيت. ئَيمة دةكةين كة كارَيكيش

ئوكسجني زيادكردني
ئوكســـجني زيادكردني لةوانةيـــة
زؤر بةشـــَيوةيةكي  ،0.1 بةِرَيـــذةي
نةتوانني و ئَيمـــة ِرووبدات هَيـــواش
بةآلم بكةين، ثَي بةئاساني هةســـتي
دةكةين كة ئـــةوة تيبيني هـــةر زوو
ســـووتان سروشـــتييةكاني ِرووداوة
دةبن، زياد لةســـةدا هةفتا بةِرَيذةي 
سةرةكيية توخمَيكي ئوكسجني ضونكة
كيمياييةكاني كارلَيكـــة لةزؤربـــةي
ديسان ســـووتان. بةكرداري تايبةتن
هةر دةبَيت زيـــاد كرداري ئوكســـان
بةهَيزترو دةنطدانيش  لةبةرئـــةوةش 

ئؤكســـجني ئةطةر دةبَيت، درَيذتـــر
طةردةكاني ذمـــارةي ئةوا بَيت زيـــاد
زياتر ئوزون لةضيني ئوكســـجينيش
ئةســـتورتر ئوزون ضيني بؤية دةبَيت
زؤر تيشـــكَيكي َيت

َ
ناهَيل و دةبَيـــت

سةر بطاتة بنةوشةيي سةرو لةتيشكي
ذمارةي بةم شَيوةيةش و زةوي ِرووي
شَيرثةنجةي بةنةخؤشي تووشبووان

دةضن. بةرةو كةمي ثَيست
كارةبا هَيزي

بَيت زؤرتـــر كارةبا طـــةر هَيـــزي
هَيزي لةنَيوان زؤر يةكجار طؤِرانكاري
ناوكي

َ
لةطةل ثِرؤتون ثَيكةوةنووساني

لةبةرئةوةش دةبَيت ثةيـــدا طةرديلة
خـــؤر نـــاو كارلَيكـــة ناووكيةكانـــي
طةرمي لةئةنجامدا دةبن، هَيواشـــرت
ســـةر كةمرت دةطاتة و ِرووناكييةكي

زةوي. رووي
طةرديلةكانيش قةبارةي لةوانةية
ِراكَيشـــاني بةهؤي ئةويش بن بضوكرت
بـــؤ لةئةليكـــرتون زؤر ذمارةيةكـــي
مروظيش ثَيســـتي ِرةنطي ناوك، الي 

قةبارة شـــني و ِرةنطي دةطؤِرَيت بؤ
و ســـوريش ســـةوز ِرةنطي و درَيذيي
دةضن بؤ واي زاناكان دةبَيت، طةورةتر

نوَي  ثَيكهاتوويةكي  DNA ِرَيزبةندي
طؤِرانكاري لةئةنجامـــدا وةربطريـــت
زيندةوةراني ةكاني هةموو

َ
بوهَيل لةسةر

خَيرايي لةكؤتايدا ِروودةدات، ديكةدا
تيني و دةبَيت زياد ئؤتؤمبَيلةكانيش

دةبَيت. بةهَيزتر ئاطريش
زةوي تاوداني

بكرَيت زياتر زةوي طةر تاودانـــي
تاودان، هَيزي زيادبووني لةئةنجامـــي
ِرووي زةوي لةسةر شتَيك كَيشي هةر
زياني لةهةمان كاتدا م

َ
بةال دةبَيت، زياد

زيادبووني ثةيدادةبَيـــت، يـــش
َ
خةيال

بةِرَيذةيـــي زةوي تاودانـــي هَيـــزي 
هَيناني لةكؤتايي بريتيية يةك لةسةدا
ئةطةر م

َ
بةال زةوي، ِرووي لةسةر ذيان

دووبارة طؤِرانكاريية وايدابنَينذيانبةم
ئَيسكة ثَيدةكاتةوة، لةوكاتةدا دةست
دةبن ِرةق زؤر زيندةوةران ثةيكةري
تةني لةتوانادايـــة و ماســـولكةكاني

زةوي تاوداني طةر
بكات زياد يةك لةسةدا
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دةبَيت م
َ
بـــةال بطرَيت،

َ
هةل قورســـرت

بِروات، ئةم قاض ضوار لةســـةر مروظ
دةكاتة زؤريش كارَيكي طؤِرانكارييـــة
درَيذايي ِرووةكيش بةوةي كة ســـةر
دةبن، ئةستوورتر ِرةطةكاني و كةمرت
زينـــدةوةران هةموو لةهةمانكاتـــدا
كة دةبَيت وايان تواناي جةســـتةيي
زؤرتردا طةرمي ثلـــةي لةبةر  خؤيان
لةزةوي ضونكة لةوكاتةدا خؤر بطرن،
هةردوو ي

َ
ســـةهؤل و دةبَيت دوورتـــر

م
َ
بةال دةبَيـــت، جةمســـةريش كةمرت

دةريا ئاوي كةمةرييةكانـــدا لةناوضة
دؤخي بؤ دةطؤِرَيت كةمدا لةكاتَيكـــي

مي.
َ
هةل

شةو زيندةوةري
بواية شةو زيندةوةري مرؤظ طةر
لةلةشـــي وا طؤِرانكاري هةندَيك ئةوا
بتوانَيت كـــة ثةيدا دةبوو مـــروظ دا
ببينَيت، دةوروبةر باشـــرت تةنةكاني
و دةبوون خـــِر طةورةو ضاوةكانمان
زؤرتر ِرووناكيةكي دةتوانرا هاوَينةش
تةنَيك هـــةر بينيني بـــؤ وةربطرَيـــت
ذمارةي لةهةمانكاتـــدا بةئاســـاني،
لةتؤِرةي ِرووناكي وةرطرتني خانةكاني

دةكرد. زيادي ضاودا
بَيت كةمرت ئاو قةبارةي

دا،
َ
بةســـةهول بوون لةكاتي َئةطةر

ئةوا سةهول بَيت، ئاو كةمرت قةبارةي
بةرةو نةدةوةستاو ئاو ِرووي لةســـةر
لةماوةيةكي و دةِرؤيشـــت خوارةوة
و دةريا هةمـــوو ئـــاوي َزؤر كةمـــدا
سةهول بؤ دةطؤِرا جيهان زةرياكاني
لةسةر ِرووي زةوي لةبةر ئةوةش ذيان
دةبووة ضونكة ثَي دةهـــات، كؤتايي
خؤراكي زنجـــريةي ثضِراندني هـــؤي
و قـــةوزة و لـــةو ئيكوسيســـتةمةدا

دةضوون، نةمان بةرةو ماسيةكانيش
سوودَيكي طؤِرانكاريية ئةم تةنيا م

َ
بةال

لةشةوي ئةوة بوو دةكرد ئةويش ثةيدا
نزمي بةهؤي كةلوثةل سارددا زستاني

نةدةقووثان. طةرماوة ثلةي
بواية زةوي وةك هةيظ

وةك زةوي هةيظ ئةطةر قةبارةي
بةبةرطَيكي مانط ِرووي ئةوا وا بوايـــة
هـــةوا دادةثؤشـــرا و بؤشـــاييةكةي
ئةوةي وةك نةدةبوو ِرةق ئةوةنـــدة
و مانط لةهةمانكاتدا ئَيستا دةبينني،
يةكرتدا دةسوِرانةوة بةدةوري زةوي
هةردووكياني هةوايـــي بةرطَيكـــي و 

دةبةستةوة. ثَيكةوة
بذين ئاودا لةناو

ماســـي ئةطـــةر مروظيـــش وةك
و قاض بوايـــة، ئاوي زيندةوةرَيكـــي
يةكرتدةبوون نزيكي  زؤر  دةســـتمان
بنووســـاناية ثَيكةوة لةوانةيـــة يان 
كردنـــي

َ
و كونرتول و يـــان مةلةوانـــي

ئاسانرت ئاودا لةذَير لةش طواستنةوةي
لةشمان بةهةموو بةشةكانييةوة بواية،
م

َ
بةال نةدةِروا، لةسةري موويةك هيض

لةسةر تايبةت ِرذَيني هةندَيك دةبواية
لةشـــي لةناو ضؤن بوايـــة هـــةروةك
ثاراســـتني بؤ هةية ماســـيدا هةندَيك
لةسةر ئاو خشاندني لةمةترسي لةش
طةرمييةكةي. ثلةي ثاراستني و لةش

ساَلح جةميل ديان
دهؤك زانست- كؤليذي

Dian_Mizery@yahoo.com
عدد 24 افاق علمية، سةرضاوة: طؤظار

نتبوك بةكارهَيناني
لةكشانةوةداية

ناسراوة ثضووكةكاني كؤمثيوتةرة
لةسنورَيكي  ي2009 دا

َ
بةنتبوكلةسال

داواكاري بةرفراواندا بةكاردةهَينرا و
هةندَيك م

َ
بـــةال زؤري لةســـةر بوو،

ثيشةســـازي بواري لةثســـثؤِراني
دةكةن كؤمثيوتـــةر جةخت لـــةوة
لـــةكشـــانةوةيةكي بةكارهَينانـــي
لةو ثسثؤِرانة لةو يةكَيك طةورةداية.
نرخي بةرزبوونةوةي باوةِرةدايـــة
و طؤِراني كؤمثيوتـــةرة ئةم جؤرة
و كؤمثيوتةر بةكارهَيناني شَيوازي
ثضوككراوةي ئامَيـــري دةركةوتني
ِرَيذةي دابةزيني هؤكارن بـــؤ ديكة
ِرايانةش ئةو نتبوك. بةكارهَينةراني
دةركةوتني ثَييان وايـــة هةن كـــة
كؤمثيوتةرانة ئةم جيـــاوازي جؤري
ثرؤطرامةكاني و بةكارهَينانيـــان بؤ
بؤتةهؤي دي ثي ئةي ئَيكس ويندؤز
تـــا نرخةكانيـــان بةرزبوونـــةوةي
نرخييان واي لَيهاتـــووة تةنانـــةت
كؤمثيوتةري بةنرخي طةيشـــتووة
بةكارهَينةراني طريفـــان. ئاســـايي
ضاوةِرَيي كؤمثيوتـــةرة ئةم جؤرة
ئةم نوَيي نةوةيةكـــي دةركةوتني
دوو لةو كـــة دةكةن كؤمثيوتـــةرة
ئَيســـتاي بـــوارةي بةكارهَينانـــي
تؤِري بةناو طةِران بؤ واتة تَيثةِرَيت
يان ئيمةيل كردنةوةي و ئينتةرنَيت
ثســـثؤِرَيكي ئةلةكرتؤني. ثؤســـتي
باوةِرةداية لةو كؤمثيةتـــةر ديكةي
ئةطةري زياتر لةئَيســـتادا مؤبايـــل
ئةندازياراني لَيدةكرَيـــت ئـــةوةي
لةسةر زيادةيان كؤمثيوتةر ئيشـــي
كارة ئةو لةجياتي ئـــةوةي بكـــةن
جَيبةجَي نتبـــوك لةســـةر نوَييانة
بةرهةمهَينةرةكاني كؤمثانيا بكةن.
كَيرِبكَي دةكةن لةئَيســـتادا مؤبايل
بةرهةمي كردني ثَيشـــكةش لةسةر
بةشَيوةيةكي باشرت كة نوَيي مؤبايل
طةِران بؤ بكات كار ثَيشكةوتووتر و

ئينتةرنَيتدا. تؤِري بةناو



41 سةردةم زانستى 166

هةر نةبيت بليمةتيـــش ئةطـــةر
ســـرتاتيذييةكاني كارة دةتوانيـــت
بةكاربهَينيت ئةنيشـــتاين و ئةرستؤ
داهَينةرةكاني مَيشكت بؤئةوةي توانا
ويســـتي ذَير دةســـةآلت و بخةيتـــة
ثاشةِرؤذي شَيوةيةش بةو و خؤتةوة

بةِرَيوةبةريت. باشرت خؤت
كارة ســـرتاتيذيةي ئةم هةشـــت
لةبريكردنةوةي دةدةن هانت داهاتوو
نةك داهَيـــنـــةردا و دروســـتكــــةر
كردنةوة الســـايي لةبريكردنـــةوةي
طةيشـــتن بؤ دووبارةكردنـــةوةدا و 
ئةم طريوطرفتةكانت. بةضارةســـةري
لةبواري مَيذوو بةدرَيذايي سرتاتيذانة
دا و ثيشةســـازي هونـــةر زانســـت و
بريكردنةوةي لةشـــَيوازي هاوبةشـــن

داهَينةرةكاندا. بليمةتة
جياواز شـــَيوةيةكي 1. بةضةنـــد
ِروانطةي جياواز طريوطرفتةكان، بِروانة
كةسَيكي ئَيستا هيض كة تا بدؤزةرةوة
هَيشتا هيض يان ديكة نةيدؤزيوةتةوة
وي نةكردوةتةوة.

َ
بال ديكة كةسَيكي

بـــاوةِري دافينشـــي ليؤنـــاردؤ
زانياريت بتةوَيـــت ئةطةر وابوو كـــة
شَيوةي دةربارةي بكةوَيت دةســـت
دةستبكةيت ثَيويســـتة طريوطرفتَيك
ثةيكةري ضؤن ئـــةوةي بةفَيربووني 
شـــَيوةي بةضةندين طريوطرفتةكـــة
بةمشَيوةية دروستبكةيتةوة. جياواز
شـــَيوةي يةكةم كة دةكرد هةســـتي
اليةن بآ طريوكرفتةكة بؤ تَيِروانينـــي
كاريطةري لةذَيـــر نييـــة و هةميشـــة
هةمان هةر زؤرجار ديكةداية، شـــتي
دروســـت دةكرَيتةوة كة طريوطرفـــت

نوآ. طريوطرفتَيكي دةبَيتة
بكَيشة! ي

َ
خةيال وَينةي .2

كاتَيكئةنشتاين برييلةضارةسةري
هةميشـــة دةكردةوة، طريوطرفتَيـــك
بابةتةكةي كة  دةزاني بةثَيويســـتي 
شَيوةي جياواز دابِرَيذَيتةوة بةضةندين
كاريشةوة،

َ
هَيل وَينةي بةبةكارهَيناني

دةكَيشا ضارةسةرةكانيشـــي وَينةي
خؤي. ثَيشـــضاوي و هزر و دةيهَيناية
و وشة كة بوو باوةِري وا ئةنشـــتاين

نةبينيوة ثِرمانايان زؤر َيكي
َ
ِرؤل ذمارة

بريكردنةوةكانيدا. لةثرؤسةي
بةرهةمبهَينة! .3

 1093 خاوةني ئةديسؤن تؤماس
توانيويةتي كاتَيك هةمـــوو داهَينانة،
بةوةي بكات بةرهةمهَينان طةرةنتـــي
بدات بريؤكةكان ِرَيثَيدراوي ثشـــكي 
و بةياريدةدةرةكانـــي و بةخـــؤي 
بةمشـــَيوةية دانةناوة، بؤ ســـنووري
هَينان بةنوشوســـتي هيض بةرهةمَيكي
كة ينةوةيةكـــدا

َ
لةلَيكؤل نةزانيـــوة.

بةزانكؤي سةر ي ـ كيت ســـيمؤنتؤن
دةربارةي ئةنجاميـــداوة كاليفؤرنيـــا
مَيـــذوودا لةدرَيذايـــي زانـــا   2036
و بةناوبانط زانـــا كة دةردةكةوَيـــت
باشـــيان كاري تةنيا ِرَيزلَيطرياوةكان
ضةندين كـــو

َ
نةهَيناوة، بةل بةرهـــةم

كةموكوِريشـــيان وثـــِر كاري خـــراث
لـــةوة بـــةآلم بةرهـــــــةمهَينـــاوة،
يان

َ
سل و بهَينن نوشوستي  نةترساون

ياندا
َ
لةيةكةم هةول كـــة نةكردوةتةوة

ئةنجامبدةن مامناوةندي بةرهةمَيكي

سثؤلني جؤني فيلدةرو ِريضارد

بريبكةرةوة بليمةتةكان وةك
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بةرهةمة باشـــرت ئةم بؤ ئةوةي دواتر
بةرزتر. بيطةَيننة ئاستَيكي و بكةن

نـــوَي طونجاندنـــي شـــَيوة  .4
و وَينة و (ئايديا) بريؤكـــة ثَيكبهَينة.
بطونجَينة بةيةكةوة هـــزرةكان بري و
جياواز شَيوةي بةضةندين دووبارة و
هةرضةندة بيانطونجَينةرةوة و نـــوآ

بن. ناشازيش و نائاسايي
زانســـتي كة ةك

َ
رةضةل ياســـاي

دامةزراوة لةسةر ئةمِرؤي  جينةكاني
نةمســـاوي قةشـــةي بؤ دةطةِرَيتةوة
بايؤلؤذي و ماتماتيك كة ميندل طرَيطؤ
داهَيناني بـــؤ طونجـــان بةيةكـــةوة

نوآ. زانستَيكي
دروستبكة ثةيوةندي .5

ثةيوةندي بةزؤرةملَي دافينشـــي
زةنط دةنطي دروســـتكرد لةنَيـــوان
نـــاو دةيهاوَيذيتـــة و بةردَيـــك كـــة
ِراســـتية ئةو وايلَيكرد ئةمة ئاوةوة،
بةشـــَيوةي دةنط كـــة بدؤزَيتـــةوة
ســـاموئَيل دةطوَيزرَيتةوة، شـــةثؤل
هَيماي وكردنةوةي

َ
بال ئَيزطةي مؤرس

تَيبيني لةِرَيطـــةي داهَينا تةلةطـــراَّـ
ئةسثةوة. ثَيشرِبكَيي كردني

بريبكةرةوة. ثَيضةوانةوة بة .6
بور بـــاوةِري زانـــاي فيزيـــا نيلز
ثَيضةوانةي بابةتي دوو ئةطةر وابـــوو،
ســـاتَيك بؤ و بطريت يـــةك بةيةكةوة
ئاســـتي ئةوا برينةكةيتةوة، بةلؤذيك
بـــؤ بةرزدةبَيتـــةوة بريكردنـــةوةت
تَيِروانيني توانـــاي  نـــوآ. ثلةيةكي
و وةك طةرديلة بؤ تيشـــك ئةم زاناية
طةياندية شـــةثؤل لةهةمانكاتدا وةك
تةواوكاري، تيؤري ضةمكي دؤزينةوةي
بؤ دةدات بةمَيشك ِرَيطة لةلؤذيك الدان

نوآ. شَيوةي داهَيناني
بريبكةرةوة بةمَيتافؤر .7

بةنيشـــانةي مةجـــاز ئةرســـتؤ 
وابوو باوةِريشي و دادةنَيت بليمةتيي
هةبَيت ئةوةي تواناي كةســـَيك هةر 
بـــاري دوو ـــة لةيةكضووةكانـــي

َ
خال

و ثَي بكات جياواز هةســـت لةيةكـــرت
ئةو ئةوا ببةســـتَيتةوة بةيةكيانةوة

تياداية. تايبةتي بةهرةي كةسة
كةوتني

َ
هةل بؤ بكة ئامادة خؤت .8

هةل.
دةدةين شتَيك ي

َ
هةول كاتَيك هةر

خَيرا تيـــادا دةهَينني، و نوشوســـتي
دةســـتدةكةين و لَيدةهَينـــني  وازي 
ثرةنســـيثي ئةمة ديكة. بةشـــتَيكي
دةكرَيت هَينان نوشوستي داهَينةرة.
خؤمـــان ئــةطـــةر بةرهةمهَينبَيـــت
و بـــآ بةرهةميـــي بةئةنجــامَيكـــي
ئةوةي لةجياتي نةزانني. ِرةنجةِرؤيي
بدة

َ
هةول دانيشـــيت دةســـتةوئةذنؤ

لَيكبدةيتةوة ثَيكهاتةكاني و ثرؤســـة
دةتوانيت ضؤن بزانة بكة و تةماشـــا
ئةوةي بؤ بكةيت طؤِرانكاريان تيـــادا
ئةوة ثرسياري ديكة. ئةنجامي بطةيتة
هَينا؟» نوشوســـتيت «بؤضي مةكـــة
«ضيت بكة ئـــةوة كو ثرســـياري

َ
بةل

كرد؟».

كةمال ساز لةئينطليزييةوة:
سةرضاوة:

int.j.Engng Ed,No.1,pp.103

دةبَيتةهؤى ميوةش
قةلَةوى     

مانيا
َ
لةئةل نـــوَي ينةوةيةكـــى

َ
لَيكؤل

كة شـــةكرى فراكتؤز كرد ئاشكراى
هةية دةشَيت شـــةربةتدا لةميوةو
ةوى

َ
قةل لةهؤكارةكانى بَيت يةكَيك

لةتوَيذةرانـــى تيمَيـــك ـــدا.
َ
لةمندال

خؤراكزانـــى لةزانكؤى ثةيمانطـــاى
ئةنجامةى ئةو طةيشتة شتوتجارت
لةشـــيان زيادةى كَيشـــى منداآلن
شةكرى لةدةستدةدةن كاتَيك كةمرت
شـــةربةت ميوةو ناو فرةكتـــؤزى

بةكاردةبةن.
ى

َ
مندال ثانزة لةسةر  ينةوةكة 

َ
لَيكؤل

تةمةنييان كـــة ئةنجامدرا  ـــةو
َ
قةل

ماوةى  بوو بؤ 8-5 ســـاأل لةنَيوان
ثَييان كة خواردنانةى ئةو مانط سَي
تيادا فرةكتؤزةى بِرة ئةو نيوةى درا
ثاش خوارد، دةيان كة ثَيشـــرت بوو
ئاماذةدةرى كرا تَيبينى ماوةية ئةو

 5,7 بةِرَيـــذةى لـــةش بارســـتايي
ينةوةكةدا

َ
لَيكؤل لةمـــاوةى دابةزى

وايـــة ثَييـــان كـــة توَيـــذةرةكان
شةكرى بةكاربردنى كاتيي دابةزينى
كاريطةرييةكى دةشـــَيت فرةكتؤز
سةر تةندروستى بةخشى بؤ سوود
بةآلم نابيضت هةبَيت. ةو

َ
قةل ى

َ
مندال

سودةكانى كة لةيادبضَيت ئةوةمان
ناكرَيت نايـــةنء لةذمـــاردن ميوة 
فةراموشيان دا خوراكى لةسيستمى
خؤى هةر ميوةيةكء سودى بكةين
طرنطن هةموويان ئةطةرضى هةيـــةء
ة

َ
ِريخؤل قـــؤخ دةمـــارء بـــؤ نمونة

ثَيســـت قَيذء بؤ دةكاتء بةهَيـــز
لةقةبزيء بؤ ِرَيطرة زؤر بةســـودةء
بةردى كة بةسودة ئةو كةســـانةش
يان هةية. طؤرضيلةيان ميـــزةآلنء
بةهَيز شـــانةكان ئَيسكء قةيســـى
بةرطرى بؤ لـــةش تواناى  دةكاتء

دةكات. زياد نةخؤشى دذى
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شادي و بةخؤشي بةندة بوون
َ
مندال

بةخؤبوونةوة، متمانـــة و و شـــانازي
ةِراوكَي

َ
بةدل ثةيوةســـتة هةروةهـــا

لةوانـــةش زؤرةوة، مةترســـيي و 
ئةطةرة جياوازةكان مردن و مةترسي

ِرووبدةن.
و ببَيت  ـــي

َ
مندال ذن دةتوانَيـــت

خـــؤي بوونةكةشـــي
َ
كـــرداري مندال

وةك يارمةتي بةبَي بةرَيـــت بةِرَيوةي
لةهةندَيك ناوضة طوندنشينةكان ضؤن
ئـــةو ِروودةدات، و كؤضةرييةكانـــدا
بةِراكَيشـــاني ثَيويســـتي كارةش 
بِريني دانةوةو

َ
لةمندال كؤرثةلةكةيـــة

ثاشان بةســـتنةوةيةتي ناوك و ثةتي
داثؤشينَيتي. ساواكةو ثاكذكردنةوةي
و بةباشـــي كارة  ئـــةو  لةوانةيـــة 
لةوانةشة بدرَيت، ئةنجام بةئاســـاني
ثزيشكيي كَيشةي و ؤزيي

َ
ئال هةندَيك

ِرووبدات. جؤراوجؤر
لةكرداري شارةزاية كة ذنةي ئةو
َيـــن

َ
دةل ثَيـــي و بوونةكـــةدا

َ
مندال

و ســـةرنج مامـــان لةِرَيي ئةزموون و
بوون

َ
كرداري مندال شارةزاييةوة فَيري

سكثِرةكةدا يذنة
َ
لةمال زؤرجار كة بووة

ئةمكارة ئَيستاش تا دةدات، ئةنجامي
وة.

َ
بةربال زؤر طاكةماندا

َ
لةكؤمةل

و ذيـــان لةطـــةأل طةشةســـةندني
كـــرداري زانســـتة ثزيشـــكييةكاندا،
لةبنكةي ِرؤذانـــةدا لـــةم بوون

َ
مندال

لةذَير يان لةنةخؤشـــخانة ثزيشـــكي
ثسثؤِري تةواودا ثزيشـــكي ضاودَيري

دةدرَيت. ئةنجام
ِرَينمايية و ثزيشـــكي توَيذينةوة
لـــةوة جةخـــت تةندروســـتييةكان
لةطةأل ثياو بةشداريكردني كة دةكةن
زؤر بووندا

َ
مندال لةكـــرداري  ذنةكةيدا

ضوونة لةِرَيي ئةويش ســـوودمةندة،
و بـــوون

َ
مندال ذووري ذوورةوةي بـــؤ

كة ذنةكةيةوة لةتةنيشـــت مانةوةي
هةروةها و بدات هاني و بكات نةوايي

َ
دل

بكات. ثشتي
َ
ثال

دنيادا هاوسةري تاني
َ
لةوال لةزؤرَيك

ِرَينمايي لةوةرطرتني دووطيانةكة ذنة
لةمانطة هةر وةرزشييةكاندا مةشقة و
دووطيانييـــةوة يةكةمينييةكـــانـــي
لةو بةشـــداري ذنةكـــةي دةكات، كة

بةدرَيذي شارةزا كةسي دانيشتنانةدا
توَيكاريي دةربـــارةي ورد زانيـــاري
جةستةيي كؤرثةلةو طؤِرانة جةستةيي
لةقؤناغي دايـــك دةروونييةكانـــي و 
دةخاتةِروو بوون

َ
مندال دواي دووطياني

لةكاتي ثَيويســـت  ِرَينمايـــي
َ

لةطـــةل
لةِرَيي ئةمانة ســـةرجةم بووندا،

َ
مندال

ضاودَيريكردني تايبةتي ثرؤطرامَيكـــي
دةدرَيت. ئةنجام دووطيانةوة دايكي

يارمةتيدايكيدووطيان ئةمخوالنة
قؤناغة لةو كة دةدةن هاوسةرةكةي و
تَيبطـــةن و بةشـــَيوةيةكي تايبةتـــة
بكةن، دا

َ
لةطةل ةي

َ
مامةل ســـةركةوتوو

ِرادةهَينرَيت دووطيـــان ذني بؤنموونة
هَيواش و بةردةوام بةشَيوةيةكي كة
ماسولكةكاني ثاشان و بدات هةناسة
ئةمةش بكات كة ثشـــتي كرذ سك و
ئَيش كةمكردنـــةوةي دةبَيتةهـــؤي
بةكؤرثةلةوة دةنَيت و ثـــاأل و ئـــازار
هاتنة بةمةش و دانـــدا

َ
ملي منال لةناو

دةكات. ئاسان دةرةوةي
ثةيوةندي ئَيش و ئازار لةِراستيدا
و تونـــدي و هةيـــة بوونـــةوة

َ
بةمندال

بووندا
َ

لةذووري مندال باوك



41 سةردةم 169زانستى

ذنةكةو كةســـَيتي ثلةكـــةي بةثَيـــي
دةروونييةكةي بـــارة و ِرؤشـــنبريي
بــــةثَيـــي هةروةهـــا دةطؤِرَيـــت،
ذنان ئةزموونةكاني ثشَيووي، زؤربةي
ئازاري و ئَيش بةرطةي كَيشـــة بةبَي
هةندَيكيـــان دةطـــرن و بـــوون

َ
مندال

هَيوركةرةوة بةدةرمانَيكي ثَيويستيان
هةية. بةشي بةسِركردنَيكي يان

لةطـــةأل ثيـــاو بةشـــداريكردني 
لةذووري ئامادةبووني لةِرَيي ذنةكةي
و ذن بؤ زؤري ســـوودي بوونـــدا

َ
مندال

ســـؤزداري لةاليةني هةية ثياوةكـــة
ئةم جةســـتةييةوة، و و دةروونـــي
ِرَيذةيي بةشَيوةيةكي بةشداريكردنة
دابونةريتي نوَيية لةكلتور و شـــتَيكي

ئَيمةدا.
بةئةزموونَيكي لةثيـــاوان هةندَيك
كة دادةنَين دةطمةنـــي قةشـــةنط و
بـــؤ يادةوةرييةكانـــي شـــوَينةوار و
و دةمَيننةوة درَيذ و دوور ســـاآلنَيكي
ناطرن ئةوة بةرطةي لةثياوان هةندَيك
و بَيزار بوونةوة

َ
مندال بضنة ذووري كة

ثَيشبيني كة لةوانةي دةترسن و دةبن
ِرووبدةن بووندا

َ
مندال لةكاتي دةكرَيت

خوَين و ئازار و ئَيش و هاواركردن وةك
بوونةكة

َ
مندال ثزيشكييةكاني ستافة و

لـــةدةرةوةي بؤية بةِرَيوةدةبـــةن،
دةمَيننةوة. ذوورةكةدا

بـــةتـــةواوي هــــةنــدَيــــكيـــان
و ِرادةكـــةن لةبـــةشـــداريكــــــردن
ئامادةنابن لةنةخؤشـــخانة هةرطيـــز
لةذنةكانيـــان داوا و هةندَيكيشـــيان
بِرؤن كةسوكارياندا لةطةأل دةكةن كة
ثاشـــان و يان ببَيت

َ
مندال بؤئـــةوةي

وةك بَيننةوة بؤ ســـاواكةيان لةدوايدا
بةرثةرس بَيت بةتةنيا ذن ئةوةي كة

بوون.
َ
مندال و لةدووطياني

ثياو لةوانةيـــة دووركةوتنـــةوةي

بوونـــدا
َ
لةقؤناغـــي مندال لةذنةكـــةي

و بةتوِرةيي هةســـتكردن ببَيتةهؤي
و ةِراوكَي و خةمؤكي

َ
نائومَيـــدي و دل

كاريطةرييةكي ضةند دةشَيت ئةمانةش
هاوسةرَيتيدا ثةيوةندي بةسةر دوور
دةكات هةســـت وا ذن ـــن،

َ
بةجَيبَيل

بةجَييهَيشتووةو هاوســـةرةكةي كة 
لَيي و سةختدا وا ثَيويست لةكاتَيكي

كةوتووةتةوة. دوور
لةســـةر جةخـــت ثَيويســـتة
دووطيانـــي كـــة ئـــةوة بكرَيتـــةوة
لةنَيوان هاوبةشة بةرثرسيارَيتييةكي 
بوونيش،

َ
مندال هةروةها و ثياودا و ذن

ذنثَيويستيبةهاوكاريهاوسةرةكةيي
بووندا

َ
مندال لةكاتي ئامادةبوونَيتي و

ذنةكة ترسي و ةِراوكَي
َ
لةدل ئةمةش كة

لةيةكةم بةتايبةتيش و كةمدةكاتةوة
ئةطـــةر هاوســـةرةكة بوونـــدا،

َ
مندال

دايك بَيت، ذنةكةيدا لةطـــةأل نةيتواني
ديكة كةسَيكي هةر يان يان خوشـــك
جَيبةجَي طرنطـــة ة

َ
ِرؤل دةبَيت ئـــةم

بكات.
ثَيويستة طشـــتي بةشـــَيوةيةكي
و ِرابهَينرَيت و بدرَيـــت هانـــي ثيـــاو
و توَيـــكاري و لةاليةنـــة ثزيشـــكي
كرداري دةربارةي دةروونييةكانةوة
ِرؤشـــنبري بـــوون

َ
مندال و دووطيانـــي

و ةِراوكَي
َ
دل ئةمـــة ضونكة بكرَيـــت،

بووندا
َ
مندال لةكاتي ذنةكةش ترسةكان

دةدةن يارمةتـــي و كةمدةكةنـــةوة
و بةذنةكةي بةرامبـــةر باش َيكي

َ
ِرؤل

ببينَيت. ساواكةي
بوون

َ
مندال ساتةكاني بةمشَيوةية

لةنهَينييةكاني جوانـــة نهَينييةكـــي
كة ئةوةية شايستةي و مرؤيي ذياني
خؤيي و هاوبةشي ذنةكةي بكات ثياو
لةو لةهاوبةشـــيكردن ذنةكةشـــي و 
جوان و دةطمةن و خؤشييانة ســـاتة

لةنزيكـــةوة ئاطاي بَيبـــةش نـــةكات
هاوبةشـــي بَيـــت و لةســـةالمةتييان
ســـاوا لةثَيشـــوازيكردني دايك بكات

نوَيكةياندا.
عةبدوَلَال تارا وةرطَيِراني:

www.moudir.com :سةرضاوة

هةية؟  لووتمان بؤضي
دا

َ
بةخةيال ثرسيارة ئةو كاتَيك هيض

هةية مـــرؤظ لووتي بؤضي هاتووة
كوونة دوو تةنيا ئـــةوةي لةجياتي
ئاسانة، مةكةي

َ
وةال هةبَيت؟ لووتي

لووتةمان كونة دوو ئةو تةنيا ئةطةر
تووشي ئةوا لووت، لةجياتي هةبواية
ئاوي نموونة بؤ دةبووين كَيشة زؤر
ناويانةوة. دةضوونة بةئاساني باران
هةن ديكةش طيانلةبةراني هةندَيـــك
لووتيان كة شةمثانزي و غؤرَيال وةك
كاتَيكي لةبةرئةوةية بؤتـــةوة ثان 
لةدؤخي دةبةن بةســـةر دورودرَيذ
مـــرؤظ وةك بةثَيـــوة وةســـتان 
بةلووتة ثَيويســـتيان لةبةرئـــةوة
لووتةكان كونـــة تـــا وةك ضةتـــر

بثارَيزَيت.
شانبةشـــاني لـــووت هةروةهـــا
بؤن و لةهةناســـةدان بةكارهَيناني
كردني وطؤِر

َ
ئال ئامَيري ي

َ
ِرؤل كردندا،

هةربةهؤي شَي دةبينَيت و و طةرمي
شـــَيي هةواية ئةو بـــِري لووتـــةوة
كة لةوهةوايةداية كةم دةكرَيتـــةوة
هـــاوكات ثارَيزطاري و يدةمذين

َ
هةل

كة دةكات شـــَييةش ئـــةو لةبِري 
باسة شايةني وشـــكداية. لةهةواي
ســـاظانا لةمةيموونةكاني هةندَيـــك
بةهـــؤي ناســـراون كـــة  بةبابـــون
لووتيان ذينطةييـــةوة هةلومةرجي

هةية. دورودرَيذي ِرَيرةوي
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هةزارةها فؤنط شوي بؤ مَيذووي
لةضيندا دةطةِرَيتةوة، لةمةوبةر

َ
سال

لةمةوبةر
َ

ســـال هـــةزار ثَيش ســـَي
لةمةوبةر  

َ
ســـال هـــةزار ثَينـــج يان 

وةك ضني قةشـــةكاني كاريثَيكراوة،
يي دةيناسَينن، هم ةت

َ
زانســـتي دةول

فؤنط كؤني مَيذووي Ham yue ناوي
يي ئاسماني ِرَيطاي واتة هم شـــوية،
هةردووكيشـــيان زةوي ِرَيطاي واتـــة
بنةماكان .Chi كي وزةي بؤ ئاماذةن
زانستة بةم ةكردن

َ
مامةل و شـــَيوازي

وةك نوسراوةتةوة كتَيبَيكدا لةضةند
كة شيةشنج، لةنوسيني طؤراني كتَيبي
سةدةي سةرةتاي ثَيش ةكاني

َ
لةسال

يوين نوســـراوة. زاينيدا ثَيش نؤيةمي
لةسةر ئةم كة زانايةية ئةو كوين جوك
توانيويةتي زؤرةو نوســـراوي بابةتة
بـــةكاري بـــاش زؤر بةشـــَيوةيةكي

بهَينَيت.
ئةم هةذدةهـــةم  هةتا ســـةدةي
بةكاردةهَينرا، زؤر لةضيندا زانســـتة
لةتَيطةيشـــتني خاوبوون زؤر خؤرئاوا
بةكارهَيناني، زانســـتةو ئةمجـــؤرة

نؤزدةهةمدا ســـةدةي لةكؤتاييةكاني
ئةم ستايشي كةوتنة خؤرئاواييةكان
ياندا بةكاري

َ
هةول وردة زانستةو وردة

ثةيدابكةن. وشارةزايي لةسةر بهَينن
قوتابخانة جياوازو ِرَيطاي ضةندةها
شوي، لةفؤنط تَيطةيشـــتن بؤ هةية
نموونةيية قوتابخانـــةي يةكةميـــان
ثَييان بوســـنةو قوتابخانةي ثاشـــان
زؤرَيـــك فؤكايـــني، ِرَيطـــةي  دةوت 
هةردوو شـــؤي فؤنط لةثةيِرةوانـــي
يةكَيـــك ثةيِرةودةكـــةن. ِرَيطاكـــة
بريدؤزي شوي فؤنط لةثَيكهَينةرةكاني
ـ زةوي ئاطرـ ئاوـ ِرةطةزةكةية ثَينـــج
و هةروةها يانط وين ـ ئاسن و تةخت

ئاِراستة. ضوار و ئةلتاو كاي
و يانط ين

بةديهَينراوةكاني هةمـــوو هـــةر 
ثَيكهاتوون، ِرةطةز لـــةدوو بوون نَيو
مَي نيية، نَيرو تةنيا مةبةست لَيرةدا
بةرامبةر هةموو َيني

َ
دةكرَيت بل كو

َ
بةل

هةية، بةرامبةري ديكة شتَيكي شتَيك
بةرامبةرةشـــيان نةبواية، ئةو ئةطةر
بؤنموونة نةدةناســـرا، ئةميش ئـــةوا

خؤشةويستيبةرامبةرةكةيِرقءكينة،
ِرق ناسي خؤشةويستي مرؤظ ئةطةر
هةندَيك نموونةي دةناسَيت. كينةش و
نَير ومَي، لةطةردووندا، ين، لةيانط و
و ِروناكي و شـــةو، ِرؤذ خؤر و مانط،

تاريكي...هتد.
ذيانيان بةديهَينـــراوةكان هةموو
شـــتَيك زماني تايبةتي هةموو تَيداية،
طفتوطؤو تواناي مـــرؤظ خؤي هةية،
بةهةمـــوو هةيـــة ثةيوةنديكردنـــي
زماني بةهؤي لةطةردووندان، ئةوانةي

طةردوونةوة.
ؤز

َ
ئال بةشـــَيوةيةكي يانط يـــن و

ين بةشـــَيوةيةك ثَيكةوةنوســـاون،
ئارامـــةو يانـــط ضاالكة، ئاســـودةو
دةبَيتة جَيطري ضاالكيش بةشَيوةيةكي
ئاسوودةيي بةثَيضةوانةشةوة مايةي
ضاالكي مايةي دةبَيتة ئاســـوودةيي

زياتر.
دذي يانط و ئةوةشـــدا ين

َ
لةطةل

هةردووكيان لةبنةِرةتـــدا، يةكـــرتن
لةهـــةر و هاوســـةنطن بةيةكـــةوة
ديكةي لـــةوي بةشـــَيك يةكَيكيانـــدا

ثةري حةمة مريزا

هةمووشتَيك
ِرؤحي هةية زمان و
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َيكي
َ
خال نيشانةيةك بةشَيوةي تَيداية،

لةِرةشـــداو ســـثي جياواز لةِرةنطدا،
و ئةوةي يانط ِرةشيش لةسثيدا، ين و
ثةيوةندي ِرةش و لةسثي تَييداية كة

هةية. خؤيةوة بةكةسةكة
َيك

َ
كؤمةل خاوةني كةسَيك هةموو

لةكةساني ديكةي كة ئاكارو ِرةوشتة
ين كةسايةتي جيادةكاتةوة، خاوةن 
بريكردنةوةو بةهؤي دةردةخات خؤي
وانة كارةكاني لةوانةية هزرةكانييةوةو
يا توَيذينةوة نوسني، يان وتنةوةبَيت،
كردار يانط زياتر م كةسَيتي

َ
بَيت، بةال

خؤي دةرخســـتني بؤ بةكاردةهَينَيت
كاري لةخؤيو َينيطوزارشتكردن

َ
بل يان

بازرطاني، وةرزش، وةك نموونةيـــي
ســـةربازي خزمةتـــي  ئةندازيـــاري،
لةوانةية ئةوةشـــدا

َ
دةكات، لةطـــةل

ئةنجام يانط ين كاري جؤري هةندَيجار
كة كاتَيك و بةثَيضةوانةشـــةوة، بدةن
طونجاو لةذينطةيةكي بريدةكرَيتـــةوة
ثَيويستة ثَيكهاتةي بؤ كةســـَيك، زؤر
كاركردنيان و دةرووني و جةســـتةيي

ِرةضاوبكرَيت.
ين ثَيويستي بةذينطةكي كةسَيتي
يانط كةسَيتي بؤنموونة، تةواوكاريية،
يةتيية

َ
كؤمةال بةذينطةيةكي ثَيويستي

بةثَيضةوانةشـــةوة يـــن، لةجـــؤري 
ين، هةروةها بؤ كةســـَيتي ثَيويستة
بةشَيوةيةك دةوروبةر ذينطةو دةبَيت
كاركردنةكاندا،

َ
لةطـــةل بن بطونجَيت

دةبَيت بَيت ئةوة يـــن كارةكة ئةطةر
بؤئةوةي بَيـــت،  يـــن  ذينطةكـــةش
بريكردنةوةو تواناي كارةكة خاوةني

هةبَيت. باشرتي داهَينانكاري
طشـــتي و بةتةواوي هيض شـــتَيك
شـــتَيكيش هيض هةروةها نيية يانـــط
لةهةموو كو 

َ
بةل نييـــة، ين  بةتةواوي

نازيندووةكان و بةزيندوو شـــتةكاندا
يانط جيـــاواز بةِرَيذةي هةموويـــان 
ِرَيذةي بـــةردةوام تَيدايةو و يـــن-ي
بواري كات و بةثَيي كات يـــن و يانط
حةوانةوة شـــوَين و باردودؤخـــي و 
تةندروســـتي...هتد و دةرووني باري

دةطؤِرَيت. رَيذةكةي
لةبةيانياندا ِرَيذةي بؤنموونة مرؤظ
هةروةها ئَيواران. تا زياتـــرة يانط-ي
يانط زياتر خانوو تي

َ
بةشـــي خؤرهةال

و ين يانط خؤرئاوا. ـ ة هةتا بةشـــي
ئاطر يانطي طـــِري ِرَيذةيني دووشـــتي
بةرد ثَيكهاتةي م

َ
بةال لةبةرد،  زياترة

ئاطر، ضونكة لةطِري زياترة ـ ي يانط
شـــتَيك ِرةق و زبرتـــرة لةئاطر. هيض
نابَيت، يـــن يان بةبةردةوامـــي يانط
لةكاتَيكي ة ـ يانط توِرة كةســـَيكي
ة. ـ ين لةسةرخؤيي، و هَيمن ديكةدا
دةوروبةرمان شـــتةكاني هةمـــوو
بةِرَيذةي و هاوسةنطي و بةيةكســـاني
ين و يانط بةسةر بوون دابةش جياواز
هةر كة نيية ئةوة مةبةســـتمان ـ دا،
ـ ين و يانط ثةنجاي لةســـةدا يةكَيك
بةهةردووكيانةوة كو

َ
بةل تَيدابَيت، ي

لةســــةداســـةد جيـــاواز بةِرَيـــذةي
ثَيكدةهَينن.

دةخؤين، سوَير خواردنَيكي كاتَيك
شـــريينيش خواردنَيكـــي ثَيويســـتة
يانط لةنَيوان بةردةوام ئَيمة بخؤين،

داين. ـ ين و
ماندويةتي و ناِرةحةت كاري دواي
حةوانةوةو بـــةدواي دةطةِرَيت يانط
دواي دا، ـ ين بـــةدواي ئاراميدا واتة
و ئارةزوو دةبَيت ين ضاالكرت نوســـتن
شـــتةكاني هةموو كاربكةين، دةكةين
بةســـةر دابةشـــبوون دةروبةرمـــان
لةثَيكهاتةكاني هـــةر دا، ين و يانـــط

و ئاو و ســـةوزايي و لةخواردن زةوي
ئةستَيرةكان...هتد. و ئاســـمان ئاطرو
لةذيانـــي ِرؤذانةماندا بؤية ثَيويســـتة
بكةين يانط-يـــن ِرَيذةي ضاودَيـــري
شتةكاني طونجاودا شـــوَيني و لةكات

بةكاربهَينني. دةوروبةرمان
داهاتوودا لةهةفتةي تؤ بؤنموونة
باشرتة بةدةستةوةية، طرنطت كارَيكي
يانط زياتر كة بخؤيت خواردنانة ئةو
بكة، ِرؤذانة وةرزشـــي ـ ةو ثاشـــان
ضوســـت كارةكةتدا لةكاتي بؤئةوةي
كارةكةت م ثاش

َ
بـــةال بيت، و ضاالك

بحةوَيرةوةو تاوَيك بخؤو ين خواردني
ئةنجامبدة. خاوبوونةوة َوةرزشي

ناومـــال كةلوثةلـــي هةروةهـــا
شـــَيوازي و ِرَيكخســـتن و شـــَيوةي
كةلوثةلةكان ِرةنطي و

َ
مال ئةندازةيي

ثَيكهاتةي و جلوبـــةرط و تةنانـــةت
و طشتيةكان شوَينة و

َ
مال داروبةردي

ين و يانط هةرهةموويان دوكان بازاِرو
يان هةية. َـ

ناومال دانيشـــتني تاقمي  ئةطةر
تيـــذو ســـوضةكاني ضوارطؤشـــةو
ئـــةوة ثتةوبَيـــت، ئيســـفةنجةكةي 
ئةطةر م

َ
بـــةال زياترة، يانطي ِرَيـــذةي

ثشتي و بَيت نةرم و بازنةيي شَيوةي
طيانداران لةثـــةِري و دؤشـــةكةكاني
ئةطةر ين-ة، زياتر ئةوة دروستكرابن
و طورج ضاالك ةكةت

َ
مال كةشي ويستت

ئةوا ماددةي ديار بَيت، ي ثَيوة
َ
طؤل و

بةكاربهَينة. ِرةق و ثتةو
هةموو هةية، زماني شتَيك هةموو

هةية ِرؤحي شتَيكيش
بطات مرؤظ نيية طران و ســـةخت
ثةيوةندي بتوانَيـــت بـــةو ئاســـتةي
هةموو بةطةردوونةوةو هةبَيت ثتةوي
لةضواردةوريداية، كـــة ئةوشـــتانةي
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نَيوو ناخي بضيتة بةسة تةنيا ئةوةندة
ئةويش لةِرَيي دووركةوتنةوة خؤتةوة،
داخستني و لةبريكردنةوةي ئاســـايي
يي

َ
قووال نَيـــو ِرؤيشـــتنة و ضاوةكان

هةناســـةداني لةِرَيـــي دةروونـــةوة
يـــان

َ
قـــول دروســـتةوة هةناســـةي

و تَيفكرين و طةردووني هةناســـةداني
هةســـتكردن و هَيمن ضاودَيريكردني

ناخ. ناو بةهةستةكاني
ضواردةورمان  شتانةي ئةو هةموو  
ةي

َ
جول هةية، بةيةكةوة ثةيوةندييان

بؤســـةر كاريطةري دانةيـــان يـــةك 
ئةو ئةطةر تةنانةت هةية، هةموويـــان
بَيت كة طةردَيكيش شتة بةئةندازةي

نابينرَيت. بةضاو
بضوكراوةي شـــتةكاندا لةهةموو

هةموو بةديهَينراوةكان هةية.
كاي

ِرووةكاني طرنطرتيـــن  CHI كاي
هَيزي ة، وزة يـــان ـ فؤنـــط شـــوي
دَيت بةناومانـــدا ضوادةورمانـــة كـــة
لَيدةنَين نـــاوي هةندَيك و دةضَيـــت،
خؤي لةِراستيدا طةردوون، هةناسةي
دةبةخشـــَيت ئيرت ذيان ذيانة، وزةي
يان بَيـــت ئةســـتَيرةكان ـــةي

َ
لةجول

كةش و وةرزةكان  طؤِرينـــي ذينطةو
و جةســـتةيي طؤِرانكاري يان و هةوا

بَيت. دةرووني
و بيبيستني يا كاي ببينني ناتوانني
تؤماري ناشتوانني و بكةين ثَي هةستي
كو

َ
بةل لةهةستةوةرةكانماندا، بكةين

بةِرووني كاريطةريةكةيةوة لةِرَيي تةنيا
زؤري ئاماذةي لةناوةِرؤكيـــدا ديارة،
دةردةكةوَيت، ســـوودةكاني تَيدايةو
طونجاو ذينطةيةكـــي بةهـــؤي  ئاخؤ 
ذوورَيكي يان دروستبوبَيت، لةبارةوة
بةئـــازادي بةنَيويدا كةهةوا ِرَيكوثَيك
خانووةكة شـــوَيني يان بضَيت، و بَيت

موجةب كاي كة شوَينَيكةوة كةوتؤتة
طونجاوي كةشي واتة دةكات، دروست
باشة ئةو دؤخة ئةو شـــوَينة لةناخيدا
و خؤش ذينَيكي ئـــةوا قَينَيت

َ
دةخول

طرنطة دَيت، فةراهةم تيادا طونجـــاوي
بضَيتة كاي بدرَيـــت

َ
هةول بـــةردةوام

تةنيا كة ـــةوة، ئـــةو ذوورةي
َ
نَيومال

لةسةر ثةنجةرةي هةيةو  دةرطايةكي
ناتوانَيت بةئازادي وزة كاي واتة نيية،

َيتةوة.
َ
بجول بةنَيويدا

شـــوي لةبنةِرةتدا بريتيية فؤنط
ذينطةي ِرَيكخستني و لةِرَيكوثَيكردن
بتوانني كة بةشَيوةيةك ضواردةورمان
طةردوون باشـــةكاني لةوزة ســـوود
راهَيناني بواري شارةزاياني وةرطرين،
دةركةوتة سَي شوي فؤنط دةرووني
وزةي واتة بـــؤ كاي دؤخ يـــان ســـَي

دادةنَين. سروشت
كاي شينط

بريتيية سةرةوة، بؤ ة
َ
جول واتاي

و موجةب لةشـــوَينة لةوزةي بـــاش
خؤردارةكانـــدا، هـــةوادارو بـــةرزو 
بتوانرَيت باش بةشـــَيوةيةكي ئةطةر
ذينطة و كةش و تن

َ
لةخؤرهةال ســـوود

ئـــةو كةســـاني ئـــةوا وةربطريَيـــت،
ئارامي بةخؤشي و هةســـت جَيطايانة
دةكةن. شـــينط بةخـــؤ و متمانـــة
ِروبارو، لةتةختةو، كاي دةتوانرَيـــت
هةر يان طـــةو

َ
كَيل باخضةي طشـــتي و

و خاوَيندا شـــوَينَيكي سروشتي جوان
بتوانَيت هةركةسَيك بكةوَيت. دةست
بخات، بؤخؤي دةســـت كاي شـــينط
و طةشـــبني كةســـَيكي ئةوا دةبَيتة
و

َ
بةهـــةول كؤششـــكةرو متمانـــةي

هةية. ماندووبونةكاني
كاي سي

كاي- شينط ثَيضةوانةي كاي سي
و دةمرَيت و دةكات كـــةم ية، زيادو

لَيدةكةوَيتةوة. خراثي كاريطةري
ناِرَيك وو

َ
ثـــةرش و بال جَيطايةكي

تَيداية، كاي بؤطةن سي يان شـــوَيني
زةوي نةخؤش و طيانـــداري هةروةها
بةبَي جارَيك ضةند واتـــة بةكارهَينراو
لةســـةر ي

َ
كشـــتوكال ثشـــووثَيداني

كاي ســـي وَيناي ئةمانـــة بكرَيـــت،
شوَينانة ئةو كةساني  دةوروبةرمانة، 
و دةكةن بةنائارامي و نةخؤشي هةست
هةذارن شوَينانة ئةو لةكةساني زؤرَيك

نيية. جَيطري دةروونيان باري و
شاكاي

جياوازة تاِرادةيةك ئةويش شاكاي
و نيية كاي، وزةيةكي باش لةشـــينط
لةم توِرةييدا زؤر لةكاتـــي مرؤظةكان
لةذينطةو شـــاكاي وةردةطرن، وزةية
دةبَيت، دروست ناباشةوة دةوروبةري
بَيت، زةويدا لةذَير جَيطايةك بؤنموونة
دةبَيت ون زةويدا لةذَيـــر وزة ضونكة
و دةبَيت كـــةم تَيدا وزةي و مـــرؤظ
ئةو يان لَيدةكةوَيتـــةوة، نةخؤشـــي
لةشـــوَيني لةنزمايـــداو خانووانـــةي
بةهةمـــان دروســـتكراون شـــَيداردا
جَيطايانة ئةو دانيشـــتواني شَيوةية.
و نائارامي و تاقةتـــي بةبَي هةســـت

هؤيةك. هيض بةبَي دةكةن ةِراوكَي
َ
دل

ِرةطةزةكة ثَينج
يةكةم بة- ِرةطةزي تةختة: دار ـ
طشتي بةشَيوةيةكي Mu ناسراوة مو
بةهَيزة، سروشـــتيية، ِرةطةزَيكـــي
ثَيويستي نةرمةو كاتيشـــدا لةهةمان
دةضَيتةناو ِرةطي هةية. زؤر بةضاالكي
بةهَيزكردن خؤ بؤ زةوييـــةوة يي

َ
َقوال

طول و
َ
طـــةال ثةيداكـــردن، و خـــؤراك

دةهَينَيت و لةزؤريشـــياندا بةرهـــةم
وةك هةية ديكةيان بةروبوومي ميوةو
دا

َ
لةمال هةيـــة تؤويشـــيان ةو

َ
دانةوَيل

دي شَيوةكاني ضوارطؤشةو بةشَيوةي
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سةوزو ِرةنطي سوودي لَيوةردةطريَيت،
ئةم ِرةطةزةداو

َ
طونجاون لةطةل شني

ئةو رةطةزةيةو ئـــةم وةرزي بةهـــار
دةبن مرؤظانةي لـــةم وةرزةدا لةدايك

و بريكراوةن. طةشبني كةسانَيكي
ِرةطـــةزةدا لـــةم ناهاوســـةنطي
وةك نةخؤشـــييةكاني دةبَيتةهـــؤي
ثشت ئَيشة و ضاو و نةخؤشـــي زراو
تواناي و جةستة ضوارثةلي ئازاري و

دةبَيت. الواز بِريارداني بريكردنةوةو
بةتةختةوة ثةيوةندي كار هةندَيك
ديكةدا ِرةطةزةكاني

َ
لةطـــةل و هةية

و وَينةكَيشان و وةك نوسني داهَيناني
دي. دَينَيتة وَينةطرتن

رةطةزةوة لـــةم ئـــةو مرؤظانةي 
ن،

َ
ســـةرقال نزيكن كةســـاني ضاالكن،

ِرؤخـــؤش بـــةزةيـــني، بةســـؤزو
باشـــن ِرَيكخةرَيكي وبةخشـــندةن،
و هةية ِروونكردنةوةيـــان و توانـــاي
بن، لةبراوةكان دةكةن حةز بةردةوام
ئةوةية خراثةكانيان لةسيفةتة م

َ
بةال

تطرتن
َ
دةســـةال ئارةزووي و تـــوِرةن

ديكةدا، شتي كةساني بةسةر دةكةن
نةدةنة خؤيان ثَيويستة كةسانة ئةم

بةر با.
شوَينَيكي َيكدا

َ
مال لةهةموو طرنطة

ِرفَيني كراوةي
َ
دل و بَيدةنـــط و هَيمن

تاوَيك لةوَيدا مرؤظ بؤئةوةي تَيدابَيت،
بكات بةئارامي هةســـت بحةوَيتةوةو
ئاوازي يان بكاتـــةوة و بريلةداهَينان
تَيدا وَينةي يان بضِرَيت تَيدا خؤشـــي
بنوسَيت، بخوَينَيتةوةو يان بكَيشَيت
نزيكن ِرةطةزةوة لةم ئةو كةســـانةي
لـــةم بةشـــوَينَيكي زؤر ثَيويســـتيان

جؤرةية.
كة دووةمة ِرةطةزي  ئةمة  ئاسن:

طؤِرانكاري  Chin و ضـــن َين
َ
دةل ثَيي

وةك بةهَيزكةرَيـــك دةكات، دروســـت
لـــةســـةرجةم ِرؤذانـــة ناســـراوة،
سوودي و بةكاردةهَينرَيت بوارةكاندا
لةكارطةكانةوة هةر لَيوةردةطريَيـــت،
 و

َ
ناومـــال كةلوثةلـــي تـــا دةطاتـــة

ســـثي، ِرةطةزة ئـــةم ِرةنطةكانـــي
وةرزةكةشي رةساســـييةو و ذةنطي
حةزيان ِرةطةزة ئةم كةساني ثايزة،
كةسايةتيان دادوةرييةو و لةِرَيكوثَيكي
ئةوةشـــدا

َ
لةطةل م

َ
َنموونةييـــة، بةال

زال بةســـةرياندا زوو لَيزان كةســـاني
بن.

لةئةنجامي كـــة نةخؤشـــيةكاني
دروست ِرةطةزةدا ئةم ناهاوســـةنطي
بِربِرةي نةخؤشييةكاني وةك دةبَيت
طةدة، ئةم هةناســـةو بؤري ثشـــت،
طرتني

َ
هةل تووشي خةمؤكي و كةسانة

لةياديان و درةنـــط خةفةت دةبـــن
دةضَيت.

ِرةطةزة ئةم كةسَيتي لةبةرئةوةي
وردبينـــي و ِرَيكخســـتن ئـــارةزووي
و ثؤليس دةكـــةن، بؤيـــة لةبـــواري
باشة، هةروةها ئاسايشـــدا كاربكةن
ذمَيرياري ثارَيزةرو كاري و لةضةكداري
ئةندازياريشدا لةبةشةكاني هةندَيك و

دةبن. سةركةوتوو
بةهَيزن، سةرِراستن، كةسانة ئةم
حةز و بينن ورد باشـــن، ِرَيكخةرَيكي
م

َ
بةال ت دةكـــةن،

َ
دةســـةال بةهَيـــزو

خؤيان لةســـةر بؤضووني بـــةردةوام
ثَيويستة خؤيان و خةمؤكن، ســـورن

بثارَيزن. لةوشكي
دةتوانَيت هةتـــا دةبَيت مـــرؤظ
دا

َ
ِرةطـــةزةدا لةمال ئةم زؤربةكةمـــي

ثةنجةرة دةرطاو واتة بؤ بةكاربهَينَيت
بةكاربهَيَنت باشرتة. ماددةي تةختة

بةجادووي سَييةم ِرةطةزي ئاطر:

لةذيان ثِرة ئاطر هيوHuo ناســـراوة،
وةك بنةِرةتي شـــَيوةي و و ِرووناكي
بةشَيوةي شاخةكان سَيطؤشةي تيذةو
لةسروشتدا، هةية بةرزاييةكانيشي  و
دا

َ
ناومال ِرَيكخستني شَيوازي و لةديكؤر

ضونكة دةبةسرتَيت، ِرةطةزة بةم ثشت
ِرووناك و خؤش و طـــةرم كةشـــَيكي
ِرةنطةكاني دةكات، درووست دا

َ
لةمال

ســـور، ثلةكاني هةموو ِرةطةزة ئةم 
دةطرَيتةوة، وةرزي جةرطي شةرابي و
دا

َ
لةمال زؤر هاوينـــةو ِرةطـــةزة ئةم 

جؤرة ئةم كةسَيتي بةكاردةهَينرَيت،
و و طورج لةضاالكـــي مرؤظانة ثـــِرن

دةضن.
َ
هةل م زوو

َ
بةال ي،

َ
طؤل

خؤشةويســـتن، ئـــازاو هةروةها
ِرؤحـــي ضاكةكـــردن و هاوكارييـــان
كردنة،

َ
لةثشـــتلَيهةل رقييان و تياداية

و راستطؤن
ِراكَيشـــانة، لةســـةرنج  حةزييان
باشـــانةياندا ةتة

َ
خةســـل  ئةم

َ
لةطةل

ثَيويستة ثةلةدةكةن، و ســـةرةِرؤن
بثارَيزَين. لةطةرما خؤيان

ِرةطـــةزةدا لـــةم َناهاوســـةنطي
دل نةخؤشـــيةكاني دةبَيتةهـــؤي
بةرزبوونـــةوةي خوَينبـــةرةكان، و 
تةندروستي كَيشةي خوَين، ثةستاني
هةرسدا، كؤئةندامي و لةماسولكةكان
خاوةني بـــؤ طونجاوة ئـــةو كارانةي
كة ئةو كارانةن ئةم ِرةطةزة، كةسَيتي
بةئاطرةوة ثةيوةندييان كاتَيك هةموو
كة وةك كارانةش ئةو هةيـــة هةروةها
ي

َ
مال ثَيويســـتة. ضاالكييان و وةرزش

نزيكن ِرةطـــةزة لةم ئةو كةســـانةي
خؤش كةشَيكي و بَيت طةرم ثَيويستة
ثَيشـــوازي تواناي و هةبَيت لةبـــاري
ميوان، بـــؤ بَيت طونجـــاو هةبَيـــت و
و هَيمني ئـــارام جَيطـــاي هةروةهـــا
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تايبةت كاتي بةسةربردني بؤ هةبَيت
بريكردنةوة. بةحةوانةوةو

بةناوي و ثَينجةمة ِرةطـــةزي ئاو:
ناسراوة، فةيلةسوفةوة SHuiي شوي
و بَيطةردي خاوَينكـــةرةوةو ِرةطةزي
سةرضاوةيةكي الوَيتيية، طةِرانةوةي
كة شوَينانةي ئةو ذيانة، طشـــتطريي
جَيطا ئةو و تَيداية سروشـــتيان ئاوي
دروست بةشَيوازَيك كة دةستكردانةش
بةشَيوةيةكي تياداية ئاوي كة كراون
لةسةر هةية كاريطةريان ِراســـتةوخؤ
دروستة، بةثَيضةوانةشـــةوة و مرؤظ
ِرةطةزة بـــةم ثةيوةنديدار ِرةنطـــي
و شـــني ِرةش، وةك تَيرةكانة ِرةنطة
كةسَيتي زســـتانةو وةرزةكةي نيلي،
كةســـَيتييةكي ِرةطةزة ئةم خاوةني
زؤرجاري م

َ
بـــةال ســـؤزدارييان هةية،

دةشـــارنةوة، سؤزو هةســـتةكانيان
و دةست ثاك راســـتطؤن، بةطشـــتي
كةس بؤ زيايانيان و وين

َ
خةياال ذيرن،

 دةدةن
َ

هةول لةذياندا و بةردةوام نيية
هاوكات دةكـــةن، و حةز بةئـــازادي
زؤرجار دةيشارنةوة، هةية و ترسييان

بثارَيزن. لةسةرما خؤيان ثَيويستة
دةبَيتةهـــؤي ناهاوســـةنـــــطي
نةخؤشيةكاني و مَيشك نةخؤشيةكاني
و هةوكردني دةمـــارةكان كؤئةندامي
كَيشـــة بـــوونـــي و جومطةكــــــــان

لةهةرسكردندا.
ئةم بؤكةســـَيتي  طونجـــاو كاري 
ثةيوةندي كارَيـــك هةموو ِرةطـــةزة،
نـــاو كاري وةك هةبَيـــت بةئـــاوةوة
ثزيشكي كاري و تاقيطة دةرمانخانةو
واتة ميللـــي ثزيشـــكي بةتايبةتـــي
لةِرَيي يان بةطذوطيا ضارةســـةركردن

هيثؤتيزمةوة. وزةو
سَييةمة ِرةطةزي ئةمةيان زةوي:
سةرضاوةي ناسراوة، بةديثلؤماسي و

ِرةطةزةية ئةو شتةكانة، هةموو ِرَيطاي
لةخؤ ديكة ِرةطةزةكاني كة هةمـــوو
و زةوي سادة بةشَيوةيةكي دةطرَيت،
َيت

َ
بيةل نيية ئةوة تةنيا كارةكةي خاك

لةناخيدا كو
َ
بةل بكات، طةشة تَيدا ذيان

بةزيندوويي دووبارة مردووةكان ذياني
زةوي. سةر دةطةِرَينَيتةوة

بةم ثةيوةنديـــدارةكان ِرةنطـــة
ئةم يية

َ
ثرتةقال زةردو قاوةيي، ِرةطةزة

تايبـــةت نيية بةوةرزَيكةوة. ِرةطةزة
باشةو ييان

َ
دل ِرةطةزة ئةم كةســـَيتي

بةرامبـــةر ِرفتارييـــان و وســـت
َ
هةل

ضاودَيري ثؤزةتيفةو ديكة بةكةساني
دةكةن، ديكة كةســـاني و هـــاوكاري
بةبةزةيني، و ئارام سؤزو

َ
دل و ِراستطؤ

كؤمةآليةتني كةســـانَيكي بةطشـــتي
بايةخ و دةكةن داواكـــراو بن و حـــةز
ةِراوكَييان

َ
دل م

َ
بةال دةدةن، ةت

َ
بةِرووال

بؤضووني لةسةر هةندَيجاريش و هةية
خؤيان ســـووردةبن، ثَيويستة خؤيان

بثارَيزن. لةشَي
ِرةطـــةزةدا لـــةم ناهاوســـةنطي
مَيشك نةخؤشـــييةكاني دةبَيتةهؤي
ةذان،

َ
شل و بةنائارامي و هةســـتكردن

كةســـَيتي ئةم ِرةطةزة كاري خاوةن
ثةيوةندي كارَيك هةموو  و بيناسازي
هةبَيت طونجاوة ـــةوة

َ
خؤل و بةزةوي

ِرةطةزة ئـــةم خانـــووي يـــدا.
َ
لةطةل

و ئارامـــي طشـــتي بةشـــَيوةيةكي
ذوورةكانيدا بةسةر ي

َ
بال ئاسوودةيي

جَيطايةك هـــةر هةر بؤية كَيشـــاوة،
طونجاوة. حةوانةوة بؤ بذَيرَيت

َ
هةل

ِرةطةزانة ئـــةم دةبينني لَيـــرةوة
م

َ
بةال هةية، لةسةر مرؤظ كاريطةرييان

بهَينرَين بةكار بةهاوسةنطي ثَيويستة
بةِرَيذةيةكي ِرةطةزَيـــك واتـــة هـــةر
ـــدا بةكاربهَينرَيـــت

َ
لةمال دياريكـــراو

زؤري ي
َ
خؤل تـــا دارو ماأل بؤنموونـــة

خانوويةك هةموو واتة باشرتة، هةبَيت
باخضة بؤ فراوانـــي ئةطةر بةشـــَيكي
تيادا زياتر مرؤظ ئةوا تةرخان كرابَيت
هةروةها بةحةوانةوة دةكات. هةست
يش

َ
مال كةلوثةلي ثةنجـــةرةو دةرطاو

وةك باشـــرتة كرابن لةدار دروســـت
لةئاسن.

ِرةطةزةكة   ثَينج نَيوان ئاَلوطؤِري
لةطؤِراني لةسروشتدا شتَيك هةموو
طرذ و فـــراوان دةبَيت بةردةوامداية،
كات طؤِرانكارييةكاني وةك دةبَيتةوة،
طؤِرانيوةرزةكان و ضركةكان و دةقيقة
لةسةر هةية كاريطةريان هةموويان هةر
ئارامةو وزة شةودا لةناوةِراستي وزة،
دةكرَيتةوةو ضاالك لـــةِرؤذدا ثاشـــان
دةطاتة ِرؤذدا لةكؤتايي تا دةبَيتـــةوة
عةســـرةوة لةدواي ثاشـــان لوتكة، 
تـــا بةالربوونـــةوة دةســـت دةكات
دةبَيتةوة طرذ شـــةو نيوةي دةطاتة
لةفةلســـةفةي دةبَيـــت، ئـــارام و 
وطؤِري

َ
بةئال كـــردارة ئةم خؤرهةآلتدا

كة ناســـراوة، ِرةطةزةكة نَيوان ثَينج
وزةي وطؤِري

َ
ئال بازنةي ئاماذةية بـــؤ

لةسةرةتاي دار: ِرةطةزةكة. ثَينج هةر
باشـــي زؤر وزةيةكي طةشـــةكردنيدا
ئاطر: بةرز، َيـــن وزةي

َ
ثَيي دةل هةية

كاتيشـــدا لةهةمان وزة لةلوتكةدايةو
ئةو كاتةي خاك: دةكات، و نزمي بةرز
كاتيشدا لةهةمان دةبَيتةوة نزم وزة
تيايدا وزة ئاســـن: دةبَيتـــةوة، كؤ 
ضِر زؤرةوة بةهَيزَيكي كؤدةبَيتـــةوةو
ضِر بوونةوة، ثةِري ئةو دةبَيتةوة تا
ئاسان و ئاو: بةشـــَيوةيةكي ســـووك
دارةكان ودةبَيتـــةوةو

َ
وزة تَييـــدا بال

وزة سوِري ئاو دةخؤنةوةو ثاشـــان
ثَيدةكاتةوة. دةست لةسةرةتاوة

ئاِراستةكة ضوار
باكورـ ضـــوار ئاِراســـتةكة واتـــة
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هةريةكة ـ خؤرئاوا، خؤرهةآلت باشورـ
وزةيةكي بؤ ئاماذةية لةم ئاِراســـتانة

دياريكراو:
ثةيوةندي ئاِراستةية ئةم باكور:
زايةندي و ِرؤحـــي هةيـــة بةذيانـــي
و ئاســـايش و ئارامـــي و هةروةهـــا
شـــوَينةي ئةو بَيدةنطي، حةوانةوةو
بَيت ناكرَيت باكور ئاِراســـتةي دا

َ
لةمال

نيشاندان بَيت، بؤ دابنرَيت شتَيكي تيا
شاراوةو جَيطاياية ئةم وزةي ضونكة

ناديارة.
ئارامي و بةهَيمني دةتةوَيت ئةطةر
ئةوا بةريت، بةسةر ذيان حةوانةوة و
باكور ِرووةو ةكـــةت

َ
با دةرطـــاي مال

ثةيوةندي بةدواي ئةطةر بةآلم بَيت،
ئاهـــــةنططَيِرانـــدا و كؤمةآليةتـــي
دةطةِرَييت، ئةوا ئةو جؤرة ئاِراستةية
نائاراميـــت و ةِراوكـــَي

َ
دل هةســـتي 

ثَيدةبةخشَيت.
فراوان ماأل باكوري ِرووةو ئةطـــةر
تياداية باشـــي زؤر وزةي ئةوا بَيت،
طةشـــة بةبـــاش بؤئـــةوةي منـــداأل
ثةيوةندي ئاِراســـتةية بكات و ئـــةو
ئةو نَيو هةية، كةساني بةكاريشـــةوة
ســـةركةوتوو لةكارةكانياندا نـــة

َ
ماال

كـــة لةباكوري وزةيةي دةبن، ئـــةو
و بةهَيز وزةيةكي دَيت خؤرهةآلتةوة
و ضاالكي و كَيرِبكَي كاريطةرةو ِرؤحي
زيندوو دةبةخشَيت. وزةيةكي كؤشش
ئةطـــةر بةِرَيذةيةكي و ِراســـتةوخؤية
فراوان ئاِراستةيةدا لةو ماأل دياريكراو
خانووانة ئـــةو ناو كةســـاني بكرَيت،
دةتوانن دةكةن ضاالكـــن و هةســـت
بؤ دابِرَيذن ضـــاك و باش بةرنامـــةي

ثِرؤذةكانيان.
جَيطاية ئةو وزةي ت:

َ
خؤرهـــةال

يارمةتيدةرَيكي ضِرةو زيندوو وزةيةكي
نوَي ثِرؤذةي ئةنجامداني بؤ باشة زؤر

ئةنجامي زوو بةشَيوةيةكي خَيرا و كة
ئاِراستةية ئةو دةبَيت. ِراســـتةوخؤي
دانةو

َ
هةول و زيندووَيتي ســـةرضاوةي

ئاواتةكانمان دةتوانـــني بةهؤيـــةوة
بةتةنيا ناتوانرَيت  بةآلم دي، بهَينينة
ببةســـرتَيت ئاِراســـتةية ثشـــت بةم
ئةطةر ثـــِرؤذةكان. بؤ ســـةركةوتني
بوو ئاِراســـتةيةدا بةو مـــاأل دةرطاي
طةنجانة باشـــي يارمةتيدةرَيكي ئةوا
كارةكانيـــان ضاالكانـــة بؤئـــةوةي

بةئةنجام بطةيةنن.
ماأل ئاِراســـتةيةي ئةطـــةر ئـــةو
زؤر وزةيةكي ئـــةوا بكرَيت، فـــراوان
و ضاالك مرؤظـــةكان و دةبةخشـــَيت
زيادةِرةوي ئةطةر بةآلم دةبن، بةهَيز
كةســـاني ئةوا كرا لةفراوانكردنةكةدا
ي

َ
ســـةرقال ئةوةندة ـــة

َ
مال نَيـــو ئةو

شـــتة دةبن، ذيان غييةكاني
َ
قةرةبال

ئةويش طرنطةكانيانفةرامؤشدةكةن،
ضاوضنؤكييانةوة و ئاراميان بَي بةهؤي
لةذيان دَيت بؤ شتَيكيان هةموو ئةوان
دةدةن، لةدةست شتةكانيان زووش و
تووشي ةو

َ
هةل دةكةونة زوو بؤية هةر

دةبن. نائومَيدي
لةبـــــاشـــوري وزةيـــةي ئـــةو 
كةمرتة الوازترةو دَيت خؤرهةآلتةوة
زؤر دَيت، لةخؤرهةآلتـــةوة لـــةوةي
ة

َ
بةتال نةرمـــةو هةوا وةك ســـووكةو

هةربؤيـــة وزةيةكـــة لةتوندوتيـــذي
بؤ ســـوودي لَيوةربطريَيت دةتوانرَيت
ديكةوة بةكةســـاني ثةيوةنديكردن
و كردن و كؤشـــش و بـــؤ داهَينـــان
كاري بؤ باشيشة زؤر يارمةتيدةرَيكي

بازرطاني.
و ئاطر جَيطايةدا لةم وزة باشور:
يارمةتيدةرَيكي دةطةيةنَيت، طةرمي
طونجاوو شـــتي دانانـــي باشـــة بـــؤ
هاوكاري و ثـــةل كةل و نيشـــانداني

و خؤشةويستي و كةسَيتي كرانةوةي
دةدات، ديكة ضاوثَيكةوتني كةساني 
ذيري بةهَيز بريكردنـــةوةو وزةيةكـــة
شـــتةكاني وزةية ئةم بةآلم دةكات،
دةتةقَينَيتـــةوة بؤيـــة دةوروثشـــت
نانةوة ئـــاذاوة هؤي دةبَيتة زؤرجار
ئاِراستةيةدا، ئةو دانيشتواني لةنَيوان
ئاِراســـتةيةدا بةو ماأل دةرطاي ئةطةر
لَيوة ســـوود بةخشـــي بَيـــت، وزةي
هـــاوكاري مايةي دةبَيتة دَيـــت كـــة
ئةلكرتؤني لةبوارةكاني ِرؤذنامةطةري و

ناوبانط. دةستخستني و
ئاِراســـتةية ئةو  دةبَيت  هةروةها
بكرَيت، فراوان طونجاو بةشَيوةيةكي
لةدةســـتداني مايةي  دةبَيتة  ئةطينا
بةفرِيؤدان. كات وي و

َ
دةستبال ثارةو

جَيطريةو خؤرئاوا باشوري وزةي
كةمرتةو هَيـــزي بـــةآلم ئارامـــرتة،
بووني ِراوةســـتاوة، بطـــرة الوازةو
كةســـاني زؤر باشـــة بؤ ئـــةم وزةية
كارن، خاوةن ئةوانـــةي بةناوبانط و
ئةطةر دةكات، جَيطرييـــان ضونكـــة
دابنَيت ئاِراســـتةية ئةو ِرووةو دةرطا
الوازة، وزةكةي ضونكـــة نيية، باش
ئاِراســـتةيةدا بـــةو فـــراوان كـــردن
طونجاو و هاوســـةنط بةشـــَيوةيةكي
هاوســـةنطي ِراطرتني مايةي دةبَيتة
زيـــادةِرةوي ئةطةر بـــةآلم خَيـــزان،
ئاِراســـتةية ئةو لةفراوانكردني بكرَيت
ماأل ناو ذناني بووني زاأل دةبَيتة هؤي
هةربؤية كاروبارةكاندا هةمو بةســـةر
خانووي َين

َ
دةل خانووانـــة بةم جؤرة

بَيوةذن.
بةم ئاِراســـتةيةدا وزة خؤرئـــاوا:
هاندةري خؤشةويســـتييةو طري

َ
هةل

و ســـةركةوتن مايةي ئارةزووةكانةو
مرؤظ ئاِراستةيةدا بةو ةمةندية،

َ
دةول

و هةست بحةوَيتةوةو تاوَيك دةتوانَيت
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دةربرِبَيت سؤزداري و دةرووني سؤزي
و بكات ةكانيدا

َ
مندال لةطـــةأل و ياري

كاتةكاني ئاســـوودةيي و بةخؤشـــي
طةشـــتة وزة ئةطةر  بطوزةرَينَيـــت، 
و ئةوا جَيطري ئاِراســـتةيةدا ضِري لةو
و بةردةوام و بةرهةمدار و هاوســـةنط

دةبَيت. سةركةوتوو
ئاِراســـتةيةدا زؤر باشة بةو دةرطا
ئةو بةتايبةتي بؤ بؤ كاري بازرطانـــي
و كِرين ي

َ
ســـةرقال بازرطانانـــةي كة

نن. فراوانكردني
َ
منداال ياري فرؤشتني

دةبَيتة ئاِراســـتةيةدا طونجـــاو بـــةو
ئاســـوودةيي، بةآلم و داهَينان مايةي
كات مايةي دةبَيتـــة ضةوانـــةوة بةثَيَ
كَيشةي و وي

َ
دةســـتبال و بةفرِيؤدان

خَيزاني. وزةيباكوريخؤرئاوا هاوكارو
سةركةوتن بؤ باشـــة ياريدةدةرَيكي
بةرثرســـي و دادوةري لـــةكاري
بةرثرسيارَيتي طرتني

َ
هةل و كارطَيِري

ثةيدا شـــارةزايي و و ضاودَيريكـــردن
بـــوون. بووني دةرطا

َ
كامل و كـــردن

دةست بةو ئاِراســـتةيةدا دةبَيتةهؤي
بةِرَيوةبردني و طشتي سوودي كةوتني
طونجـــاو، بةشـــَيوةيةكي كارةكان
ماأل بةو ئاِراســـتةيةدا فراوانكردنـــي
و كار بوونـــي جَيطـــري دةبَيتةهـــؤي
دايك دةبةخشـــَيتة زيادتر وزةيةكي
و دةبَيتةمايـــةي ضاالكي و و بـــاوك

كارةكان. ِراثةِراندني
سةرضاوةكان 

االربعة الوجوه اليدي، وجمـــان رفاه 1. د.
للطاقة.

و غودس اِّـؤسســـة َّـ 2. لجنة الدراســـات
شوي.   غروست،  الفينغ

الصحـــة موســـوعة 3. يـــوري ايفانـــوف،
والباراسيكولوجيا.    

الشـــفاء.    قـــوى 4. غـ  بـ  مـــاال خـــوف،

بةِرَيوةية دةستكرد هةوري
ِراثؤرتَيكيان باشـــور بةجةمســـةري تايبةت توَيذينةوةكاني ليذنةي زانســـتي
بةثَيي طةرمي بةرزبوونةوةي ثلةي ئةطةر دةدةن تيادا هؤشداري وكردةوة،

َ
بال

ئاستي داهاتوودا دةيةكاني لةماوةي ئةوا بَيت، بةردةوام ئَيستاي ِرَيذةيةي ئةم
بؤسةر طةورة هةِرةشـــةيةكي دةبَيتة دةبَيتةوة بةرز ئةوةندة دةرياكان ئاوي

دةيانسِرَيتةوة. نةخشة لةسةر وتةنانةت طةورةكان شارة لةدورطة و هةندَيك
بةس لةوانةية كاربؤن دةرضوونـــي ِرَيذةي ناوبراو دابةزاندني بةثَيي ِراثؤرتـــي
طةرمي، ئةمةش ثةنطخواردنةوةي خراثي لةكاريطةري دووركةوتنةوة نةبَيت بؤ
لةدوائؤكسيديكاربؤنكةخؤيبةهؤيكاريطةري زياتر بِري ِراكَيشاني دةبَيتةهؤي
ئةندازةي ثَيشنيازي بوارةدا لةم توَيذينةوةكان ســـووتةمةنييةكان ســـووتاني
ئؤقيانووسةكان لةسةر وكردنةوةي هةوري دةســـتكرد

َ
بال وةك دةكةن ذينطةيي

زؤر بِرَيكي ِروواندني هةروةها بكاتةوة، ثَيضةوانة طةرمي فةزادا بةئاِراستةي تا
بةشَيوازي بةستن ثشتت وَيراي مذن

َ
هةل زيانبةخشةكان طازة تا درةخت لةدارو

كة لةتوانايانداية و داثؤشراون بةئةشـــنةكان كة بينايانةي ئةو كردني دروست
طةرمي كة بينانايانةي ئةو كردني دروست يان بمذن

َ
هةل كاربؤن ئؤكسيدي دووان

ثَيضةوانةدةكةنةوة.
زياتري ذينطة لةتَيكضووني بؤ ِرَيطرتن بانطةشـــةكةران سةرجةم باسة شايةني
ثيشةســـازيية طة

َ
كؤمةل و ةت

َ
دةول ســـةرجةم ثَيويســـتة جةخت لةوة دةكةن

بةرثرسيارَيتي ئةوروثي، يةكَيتي ئةمةريكاو يةطرتووةكاني تة
َ

وال وةك طةورةكان
كرردني كردنييان لةثيس بةشداري قةبارةي

َ
لةطةل كة لةئةســـتؤ بطرن طةورة

بطونجَيت. ذينطةدا
دةدات ئاماذة بةريتاني بريســـتولي زانكؤي ينةوةيةكي

َ
لَيكؤل ديكةوة لةاليةكي

دواييدا دةيانةي كاربؤنـــي دةرضوو لةماوةي ئـــةم بِري  ئةوةشـــدا كه
َ

لةطـــةل
و بمذَيت

َ
هةل طةورةتـــر بِري لةتوانايدايـــة زةوي م

َ
بـــةال لةبةرزبوونةوةدايـــة،

طرنط َيكي
َ
ِرؤل ئيستوائييةكان و دارستانة ئؤقيانووس وايدةبينَيت ينةوةكة

َ
لَيكؤل

بمذن
َ
هةل كاربؤنة ئةو نيوةي لةتوانايداية ضونكة كاربؤندا، طرتني

َ
لةهةل دةطَيِرن

لةماوةي ِرَيذةيةش ئةم دةبَيت، ثةيـــدا ضاالكيية مرؤييةكانةوة كة لةئةنجامي
نةهاتووة. بةسةردا طؤِراني ِرابردوودا نيوةي و سةد

بةرثرســـيارَيتي ِرةتدةكةنةوة ئةوة هةية زاناياندا لةنَيو ديكة ِراي هةندَيك م
َ

بةال
سروشت، ئةستؤي سةر بخرَيتة بةتةواوةتي زيادة كاربؤني بِري ضارةسةركردني
بةثَيويستي و ببينَيت بةتةواوةتي ئةركة ئةو ناتوانَيت سروشت واية ثَييان ضونكة
هةوا ئاوو تَيكضووني وةستاني بؤ بطرَيتةبةر يةكالييكةرةوه ِرَيوشـــوَيني دةزانن
بةســـتني ثشـــت زاناية ة

َ
كؤمةل ئةو ِراي بةثَيي مرؤييةكانةوة. بةهؤي ضاالكيية

ئاستَيكي بةرةو هةسارةكان دةشَيت سروشت بةخؤِرايي بةخزمةتطوزاري تةواو
ثةنجا ضوارسةدو واتة بةرَيت دوانؤكسيدي كاربؤن بةرزبوونةوةي مةترسيداري
لةسةر طةردوون ِرَيذةي ثيسبووني ئةطةر ئةمة ِروودةدات مليؤنَيك بؤهةر بةس

بمَينَيتةوة. ئَيستاي ئاستي هةمان
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زؤرمرؤظهةيةتووشينيشانةكاني
بؤئةوةي دةبَيـــت مةزاجي ثشـــَيوي
خؤماني و نةخؤشـــيية ئاشنا بني بةم
بزانني لـــَي دووربخةينـــةوة دةبَيـــت
ضني؟ هؤكارةكاني ضيية؟ ثشـــَيوي
لَيبثارَيزين؟ دةروونمانـــي ئةي ضؤن
و مةزاجي ثشـــَيوي هؤكاري باوترين
زؤربةي ئابووريية، باري طرنطرتينيان
ســـةعاتةكاني ذمارةي ناضارن ك

َ
خةل

و ذمـــارةي زيادبكـــةن كاركردنيـــان
كةمبكةنةوة نوستنيان سةعاتةكاني
بةئامانجي دةستكةوتنيبِرة ثارةيةكي
قورســـةدا لةم ذيانة بؤئةوةي زياتـــر
و لةئةنجامي ثَي بةِرَيوةبةرن خؤياني
ثاشةِرؤكاني لةش خانةكاني ئةوةش،
يؤريا و كاربـــؤن وةك دوانؤكســـيدي
طورضيلةكان طةي  لةرِيَ ئةوةي  لةبري
ئةوا بكاتةدةرةوة، ســـييةكانةوة و 

ناوخوَين. دةيكاتة
هةمـــوو ســـاتَيك ئـــةم كـــردارة
جةستةي لةسةرجةم وةدةضَيت بةِرَيَ
دةماخ خانةكانـــي  تةنيـــا مرؤظـــدا 
لةكاتي تةنيا نيية ثاشةِرؤيان نةبَيت

مرؤظي لةبةرئةوة نةبَيت نووســـتندا
8ســـةعات بة ثَيويســـتي ئاســـايي 
كةس هةندَيك و لةشةودا هةية خةوتن
ئةمة بةآلم دةوَيت، كةمرتي لةمكاتةش

سروشتيية. جيني دةستكةوتَيكي
ئةم مرؤظ كاتَيك ِروودةدات ضـــي
كةمكاتةوة؟ شـــةو خةوتنةي ماوةي
ثاشـــةِرؤيانةي ئةو كارةكة ئاســـانة،
دوانؤكســـيدي وةك باســـمانكرد كة 
ةكة

َ
لةشـــدا كةل لةناو يوريا، و كاربؤن

قةرةبووكردنةوة بـــَي ئةطةر و دةبن
ةكةبوونـــة بةردةوامبـــوو،

َ
ئـــةم كةل

لةدةست سكاآلكاني كةســـة ئةو ئةوا
مـــةزاج، ثشـــَيوي  نيشـــانةكاني
قؤناغَيكي دةِرواتة و دةســـتثَيدةكةن
مـــةزاج، ثشـــَيوييةكاني درةنطـــي 
ِروودانـــي دةبنةهـــؤي ئةمانـــةش
و ي

َ
و ئةقل جةســـتةيي ثةككةوتنـــي

دةرةوة ناتوانَيت لَييان بضَيتة مرؤظ
دَيت. كؤتايي بةخؤكوشتن دواجار و

ثشَيوي قؤناغةكاني
-خةمؤكي- ثةســـتي ۹ قؤناغـــي
ضةند ئةطةر هاتوو كةسةكة ترســـناك

نيشـــانانةي ئةم وةك نيشـــانةيةكي
ئةم طةشتؤتة كةســـةكة ئةوا تَيدابوو

قؤناغة مةترسيدارة ئةويش:
و ثةست كةســـةكة كات ـ زؤربةي
دةســـتدةكات هةندَيجار يان غةمبارة
دةبَيتةهؤي هةندَيجار يـــان بةطريان،

هةرزةكاراندا. و لةمنداآلن ضوون
َ
هةل

بـــةزؤربـــةي طرنــــطينـــةدان ـ 
ثَييان. خؤشنةبوون

َ
دل و ضاالكييةكان

ونكردني يان ـ زيادكردني كَيـــش
لة%5  كَيش زيادكردني و هةندَيكجـــار

زياددةكات.
خـــواردن ـ  ئــــارةزوونةكردنـــي
منداآلن ئةطـــةر  ِرؤذَيكدا، لةهةمـــوو
ئةواناتوانن بـــن تووشـــي ئةمبـــارة
لةشيان سروشتي لةكَيشي ثارَيزطاري

بكةن.
زيادةِرؤيـــي ئارةقكردنـــةوةو ـ 
لةهةموو ئينسؤمنيا، لةِرؤذدا لةنوستن

بةردةوامدةبَيت. ِرؤذَيكدا
كـــة ـــةدا

َ
لةجول ـ زيـــادةِرؤيـــي

يان دواكةوتن و هؤكارةكةي دةروونيية
كةلةضاالكييةكانـــي طريخـــواردن و 

حةنا ئةسعةد

ِروودةدات ضي
خةوتن كةمكةيتةوة؟  ماوةي
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خاون. و سست زؤر ِرؤذانةيدا
و زوو لةدةســـتداني ـ ماندووبوون

رؤذةكاندا. لةزؤربةي لةش وزةكاني
و خؤي هةستكردني بةبَي نرخي ـ
ئةو زؤربةي كة بةطوناه، هةستكردن
بةوةي ئةويش ن

َ
خةيال هةستكردنانة

دةكات ِرؤذانة سةرزةنشتي خؤي كة
كةنةخؤشة. واهةستدةكات و

تَيِراماني بريكردنـــةوةو تواناي ـ 
خاوةن الواز دةبَيـــت و ناتوانَيت زؤر
لةيةكالكردنةوةي بَيت خـــؤي بِرياري

رؤذانةي. بِريارةكاني
كةئةم لةمردن، ـ زؤربريكردنـــةوة
جيـــاوازة لةو بريكردنةوةية جـــؤرة
مرؤظ كة سروشـــتييةي بريكردنةوة
بري زؤر دةترسَيت و و لةمردن هةيةتي
بةبَيئةوةي دةكاتةوة، لةخؤكوشـــتن
دانابَيت و بـــؤ ثالنَيكـــي كـــة هيـــض
بؤ دياريكراوي ثالنَيكي هةندَيجاريش

دادةنَيت.
ئةمةشكاردةكاتةسةرثةيوةنديية
دةوروبةرداو

َ
لةطةل كؤمةآليةتييةكاني

بةآلم ثيشـــةكةييدا، و كاردن لةبواري
ناطرَيتةوة ةتانة

َ
حال ئةو نيشانانة ئةم

كة تووشـــي دةبَيت كاتَيك كةسَيكي
لةدةســـتدةدةن، خؤشةويســـتييان
و دةبن تووشي مانطَيك ضةند ماوةي

دةرؤن. بةرةو ئاسايي بوون دوايي
لةم  ســـةرةوة   ئةم نيشـــانانةي
دانانرَيت خراونةتةِروو خاآلنةدا ضةند
بَي مـــاددة فســـيؤلؤذي بة هؤكاري
دي ماددةكانـــي و هؤشـــكةرةكان
تَيكضـــووون و طؤِرانـــكاري يـــان  و 

لةهؤرمؤنةكاندا.
قؤناغة ئـــةم ۹ قؤناغـــي مانيـــا
تةواوة زؤر دةرووني باري يان كةسةكة
ضوونداية، كة

َ
هةل دةرووني يان لةباري

نزيكةي ضوار ِرؤذ دةخايةنَيت، ئةوةش
لةباري بةئاســـاني زؤر كة دةتوانَيت
جياي ئاســـايي ثةســـتي دةروونـــي

بكةيتةوة.
مةزاجيةكاندا  تَيكضوونة لةماوةي  
ديـــاري نيشـــانة ســـَي دةتوانرَيـــت
لةنيشـــانةكاني زياتـــر كـــة بكرَيت 
ثَيويســـتي وةك دةردةكةون ديكـــة
و لةنوســـتن كةم نةخـــؤش بةبِرَيكي
بةسَي ئاسوودةبَيت كة واهةستدةكات
سروشتي لةباري و لةنوستن سةعات

زياتر قسةدةكات. خؤي
خَيرايـــة زؤر نــــةخؤشـــةكة ـ 
ثةرتبووةو بـــريي لةبريكردنـــةوةداو
بايةخةكان بَي دةرةكييةكان هاندةرة

ِرادةكَيشن. سةرنجي زؤر
لةضاالكيية دةكات ـ زيادةِرؤيـــي
زيان لةوانةية و بةخشـــةكاندا ضَيـــذ

بطةيةنَيت. بةخؤي
لةهةندَيك كـــردن زيادةِرؤيـــي ـ 
ئامانجَيكـــي لةثَينـــاوي ضاالكيـــدا
كؤمةآليةتي لةبواري وةك دياريكراودا
يـــان لةخوَيندنةوة يان لةكاركـــردن
وروذاندنَيكي يان سَيكســـكردن، يان 
هؤكارةكةي كة ِروودةدات ةيـــي

َ
جول

توند مةزاجي ثشـــَيوي دةروونيـــة،
خراثرتيـــن دةكات ئـــةوة بةشـــي 
يان ثيشـــةيي لةبواري ثةككةوتـــن
ئاساييةكان كؤمةآليةتية لةضاالكيية 
كؤمةآليةتييةكان ثةيوةندييـــة يـــان
كة نيشـــانانةي بـــةو دروســـتبكات 
كاريطةري لةئةنجامي دةردةكةوَيـــت
ماددةبَيهؤشكةرةكانيانبةكارهَيناني
هؤرمؤنةكان، تَيكضووني يان دةرمان
لةشـــدا لةفســـيؤلؤذي كةكاردانةوة
دادةنرَيت قؤناغة وئةم دةردةكةوَيت
هةية بؤي لةفرمانةكانداو بةطؤِرانكاري

طؤرانكاري و ميزاجيةكان ثشـــَيويية
ديكـــةدا لةفرمانةكانـــدا لةكةســـاني
لةقؤناغَيكدا ئةمان بةآلم دةربكةوَيت،
ســـةر لةدةســـتداني نني كةكاربكاتة
كارة و كؤمةآليةتـــي ثةيوةنـــدي
كة بكات ثَيويست يان ثيشـــةييةكان

وةربطرَيت. لةنةخؤشخانة ضارةسةر

مةنوضةر           ئرياد وةرطَيِراني:
www.sehha.com :سةرضاوة

نةخؤش بامندالَى
 مةلة بكات 

نوَي نـــؤذدارى ينةوةيةكـــى 
َ
لَيكؤل

َيكى
َ
ِرؤل مةلة وةرزشى كرد ئاشكراى

لةكةمكردنةوةى دةطَيِرَيـــت طرنط
تووشى نةخؤشييانةى ئةو نيشانةى
ئةمةش لةمنداآلنداو دةبن سييةكان
بَي ضونكة هةية، زؤرى ســـوودَيكى
كيميايي مـــاددةى بةكارهَينانـــى

نيشانةكان هَيور دةكاتةوة.
منـــــداآلنـــى توَيــــذةرةوةكــــان
دابةش طروث دوو بؤ تووشـــبوويان

7 ـ 11  لةنَيوان تةمةنييان كة كرد
ِراهَينانى طرووثى يةكةم بوو، ي

َ
سال

هةفتة شةش ماوةى بؤ مةلةوانييان
هيض دووةم طروثى ئةنجامدا، بةآلم
وةرزشـــييان ضاالكييةكى جـــؤرة
ضاودَيريكردنى لةدواى نةدا، ئةنجام
دةركةوت تةندروســـتييان بـــارى
يةكـــةم طروثـــى نةخؤشـــةكانى
سنطيان ئازارى و تةنطةنةفةســـي
لةطةأل بةبـــةراورد زؤر كةمـــرت بوو
دووةم طروثى نةخؤشةكانى ة

َ
مندال

بةبةكارهَينانى ثشـــتييان كة تةنيا
و بؤ ضارةسةركردن بةستبوو حةث

نيشانةكان. كةمكردنةوةى
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وة
َ
ةتَيكـــي بةربال

َ
حال لووتثـــذان،

هاوينـــدا، لـــةوةرزي بـــة تايبةتـــي
ناسكةكاني نةرمء لةمولولة لووتثذان
ثةردةي لةناو  كة ِروودةدةن خوَيندا 
ذمارةيةكي لووت ثـــةردةي لووتداية.
لةخؤدةطرَيت، خوَيـــن مولولةي زؤر 
ئةوةية ئيشـــيان ئةم مولولة خوَينانة
لةهةناسة كة طةرمدةكةن هةواية ئةو
وةرطرتنةوة دَيتة ناو لووت. هةندَيجار
ثَيشـــةوةي لةبةشـــي لووتثذانةكـــة
لووتدا لةبةشـــي ثشتةوةي يان لووت
يةكسةر لووتثذان زؤرجار ِروودةدات.
هيـــض بـــَي ِروودةدات، لةنـــاكاو ء 
هةندَيجاريـــش ئاطاداركردنةوةيـــةك.
لووتثذان ِروودةدات. نوستندا لةكاتي
تةمةنَيكدا هةمو لة كةســـَيكء هةمو
زؤرتر دا

َ
مندال لـــة بةآلم دةطرَيتةوة،

ِروودةدات.
بـــةهؤكارةكاني ســـةبـــــارةت
د. عةبدولستار عةبدولجةبار لووتثذان،
طوَيء لووتء نةشتةرطةري ِراوَيذكاري
شـــا فةهد قـــوِرط لةنةخؤشـــخانةي
جؤرَيك هةر لووتثذان َيت:

َ
دةل لةجةدة

بةو ثشـــت جياوازنء هؤيةكاني بَيت،
دةبةســـتَيت جؤراءجؤرانة فاكتـــةرة

لووتثذانةكة، ِرووداني كة دةبنةهـــؤي
ناوةكيةكان ة

َ
ِريشال وشكبووني لةوانة

ئةمةشدةبَيتةهؤيبرينداربوني لووت،
بووني لـــووت،  ناســـكةكاني مولولة 
بووني لووتدا، لةبةربةستي خوارييةك
ياريكردني لةلووتدا، هةســـتيارييةك
بةلـــووت، بةكارهَينانـــي بـــةردةوام
دةبنةهؤي كـــة دةرمـــان هةندَيـــك
وةك لينجـــي خوَين، كةمبوونـــةوةي
بةيةكَيـــك تووشـــبوون ئةســـثرين.
لؤكيميا وةك خوَين لةنةخؤشييةكاني
ثيس، ء هيمؤفيليـــا، بووني وةرةمي
يان هؤشـــبةرةكان ماددة مذيني

َ
هةل

هةندَيجار ِرةنطة ماددانة. ئةو جويني
كة ئةوةوةبَيـــت بةهـــؤي لووتثـــذان
يان دةمءضاو بةر شـــتَيك ِراستةوخؤ
دانةوةي

َ
سةرهةل يان دةكةوَيت. لووت

ثَيشـــرت، شـــوَيني لةهةمان لووتثذان
ديكةدا. هؤكاري ضةندين

َ
لةطةل

ثذان لووت ضارةسةري
دوو نةترســـان هَيمنيء ســـةرةتا
بؤ بايةخـــدارن طرنـــطء هةنطـــاوي
ديمةني طةرضـــي ضارةســـةركردن.
كةســـةوة زؤر خوَين، بةالي بينينـــي
بةآلم ناخؤشة، ترســـناكء ديمةنَيكي

ســـادة ةتَيكي
َ
حال ةتةكة

َ
حال زؤرجار

هةنطاوانةي ئةم لةِرَيي ء ســـاكارةء
نةخؤشةكةدا

َ
لةطةل ة

َ
مامةل خوارةوة

دةكرَيت.
لووتيثـــذاوة، كةســـةي ئـــةو  ـ 
دادةنيشـــَينرَيتء كةمَيك بة قنجـــي
خواردةكرَيتةوة، ثَيشـــةوة بؤ سةري
لووتي خوَينـــي بؤئةوةية ئةمـــةش
بةثةنجة ثاشان قوِرطييةوة. نةضَيتة
بؤ شـــايةتمان، طـــةورةء ثةنجـــةي
نةرمايي لووت دةقيقـــة ثَينج ماوةي
دةمةوة لةِرَيي نةخؤشةكة دةطريَيتء
خوَينبةربوونةكة طةر  هةناسةدةدات.
لووت مـــاوةي ئـــةوا بةردةوامبـــوو،

بةدة دةقيقة. طرتنةكة دةكرَيت
يان لووتةوة دةكرَيتة قةترةيةك ـ
لووتةوةء دةئاخنرَيتة لؤكة ثارضةيةك

بةردةوامدةبَيت. َطرتنةكةشي
ســـةهؤل ثارضةيـــةك ـ دانانـــي
لووت، لةسةر ســـارد ثةِرؤيةكي يان 
خوَين مولولةكاني بؤئـــةوةي ئةمةش

تةسكببنةوةء بَينةوةيةك.
نابَيت خوَينبةربوونةكـــة، ـ دواي
هيض سةعات دوانزة بؤماوةي كةسةكة

ئةنجامبدات. كارَيك

خوجة يةحيا عةبدولحةفيز د.

دةثذَيت؟ لووتم خوَيني بؤضي
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ثةنجة جؤرَيك هيـــض بة ـ نابَيـــت
ئةوة ضونكة وةربدرَيـــت، لةلـــووت
ةكانء

َ
ِريشال برينداركردني دةبَيتةهؤي

دووبارة خوَينبـــةرون ديكة جارَيكي
دةكاتةوة.

ناولووت كرَيمةوة لةِرَيي ثَيويستة ـ
بشـــؤردرَيت، بةئاويش تةِربكرَيـــتء
ناوةوة ةكاني

َ
ِريشال ئةوةي بؤ ئةمةش

نةبن. وشك
نةخؤشييةك ضارةسةركردني هةر ـ
هةية، بةلووتثذانةوة كة ثةيوةنـــدي

خوَين. فشاري بةرزبونةوةي وةك
ِريشـــةيية ضارةســـةري هةرضي 
لووتثذان ضةند بارةدةبَيتةوة، كاتَيك
ثزيشكي ســـةرداني ثَيويســـتة ئةوا 
ة

َ
ِريشـــال كةوي تـــا ثســـؤِر بكرَيت،

بؤئةوةي هةندَيجار  بكات. خراثةكان 
بةناوبـــني ئةنجامبدرَيـــت كةويةكـــة
بووةتة هؤكاري يان ئـــةو مولولةيةي
ثَيويستي طرَيبدرَيتةوة، لووتثذانةكة

هةية. لووت بةنةشتةرطةري
لةلووتثـــذان خؤثاراســـتن بـــؤ 
كة هاوينـــدا بةتايبةتـــي لـــةوةرزي
زؤر ئاســـتَيكي بؤ طةرما ثلةي تَييدا
هةواي ثَيويستة ئةوا بةرزدةبَيتةوة،
بةتايبةتي فَينكبكرَينةوة، ذوورةكان
وشكةكاندا لة شوَينة كةسانةي ئةو بؤ
هؤيةكاني لةِرَيـــي ئةمـــةش  دةذين، 
هةروةها ئةنجامدةدرَيت، فَينككةرةوة
لووت، لةهةتوانةكاني يةكَيك ثَيويستة
بؤ لةســـةرخؤ هَيمنء بةشـــَيوةيةكي

بةكاربَيت. لووت تةِركردني

ثايان باوكي وةرطَيِراني:
سةرضاوة: 

www.alawsat.com

بةكرتياية دذي هةنار   توَيكَلي
دذي دةتوانَيت ي هةنـــار

َ
توَيكل ئاشـــكراي كرد نوَي زانســـتي ينةوةيةكي

َ
لَيكؤل

دةطةِرَيتةوة كة بةكرتيايانة ئةو بؤ هؤكارةكةيان كـــة كاربكات هةوكردنانة ئةو
كردووة. ثةيدا بايؤتيك ئةنتي بةرامبةر بةرطرييان

تاقيكردنةوة دواي ئاماذةيانـــدا بةريتاني كينطســـتوني لةزانكؤي توَيذةرةكان
بةكرتياي لةبنرِبكردني طرنط دةطَيِرَيت َيكي

َ
هةنار ِرؤل ي

َ
توَيكل دةركةوتووة بؤيان

.mrsa بة ناسراوة ميسيلني كة كردووة دذي بةرطريي ثةيدا كة هَيشوويي شَيوة
لةشَيوةي ئامادةكراوَيكيان ناوبراو زانكؤي بايؤلؤذي لةبةشي توَيذينةوةكة تيمي
تووشي شوَينانةي بؤ مةبةستي بةكارهَيناني ناوضةيي ئةو كرد دروســـت كرَيمدا
ظيتامني ي هةنارو

َ
توَيكل لةهاِراوي ئامادةكـــراوةش ئةم و بوون هةوكردنانة ئةو

كرابوو. دروست كانزاييةكان خوَيية و سي
لةتوَيذينةوةكانيان بـــوون بةردةوام

َ
ســـال ســـَي بؤماوةي تيمي توَيذينةوةكة

ئةو لةبنرِبكردني ئامادةكراوة ئةم كارايي ئاســـتي ســـةنطاندني
َ
بةئامانجي هةل

بةكرتياي  َيك
َ
كؤمةل وَيِراي كردووة ثةيدا mrsa بة بةرامبةر بةرطري كة بةكرتيايةي

كردووة. دروست ديكة بايؤتيكي بةئةنتي بةرامبةر بةرطرييان كة ديكة
زانســـتة  بؤ بةريتاني وةرزي وكراوةي

َ
بةبال كة توَيذينةوةية ئةو ئةنجامي  بةثَيي

هةنار ي
َ
لةتوَيكل ئامادةكـــراوةي كة ئةو ويكردةوة

َ
بال ثزيشـــكييةكان زيندةيية

بةرطريان كة ئـــةو بةكرتيايانة بةكاربَيت بنرِبكردني بؤ دةكرَيت كراوة دروســـت
نةخؤشي  َيك

َ
لةكؤمةل بةكرتيايانةشـــيان ئةو كردووةو mrsa ثةيدا بة بةرامبةر

ديكة توَيذةراني ذمارةيةك ديكةشـــةوة لةاليةكي وةرطرت. نةخؤشخانةكانةوة
دةبَيتةهؤي هةنار شةربةتي كة دةركةوت بؤيان ئةمةريكي بؤســـتني لةزانكؤي
ةتي

َ
حال ضارةسةركردني بؤ ثياوو الي سَيكسي ســـؤزداري و هةستي وروذاندني

زؤر بةسوودة. لةثياودا ثةككةوتني سَيكسي
ئةنجامداو كةروَيشك نَيرةي لةسةر تاقيكردنةوةكةيان توَيذةرةوةكان ســـةرةتا
بؤ دةضَيت بةورذم كرد خوَين تَيبينيان ثَيدان لةشةربةتي هةناريان بِرَيك كاتَيك
هةنار شـــةربةتي كارايي هةروةها بوون جووت بؤ ئامادةدةبَيت و ئةندامةكةيان
خؤثارَيزي بةشَيرثةنجةو تووشبوون دةبنةهؤي هؤكارانةي ئةو لةبةطذداضوونةي

سةِّـَينراوة. يش
َ
دل نةخؤشييةكاني دذي

خواردنةوةي ويكـــردةوة ِرؤذانة
َ

بال ئةمريكي خؤراكزاني طؤظاري بةر لةئَيســـتا
و دةكات ثاراســـتني خوَينبةرةكانمان بؤ زامني هةنار لةشـــةربةتي كةم بِرَيكي
بوون لةتووش دةدات مرؤظ ثاراستني يارمةتي ئةمةش َيتةوةو

َ
دةيانهَيل بةطةنجي

لةبنرِبكردني هةنار شةربةتي ســـوودةكاني ديكةوة لةاليةكي دةماخ دةي
َ
بةجةل

توَيـــذةرةي ئةمةريكييةوة َيك
َ
كؤمةل ثَيشـــرت لةاليةن دا ـ ســـي شـــَيرثةنجةي

طةشةو لةكةمكردنةوةي هةنار يارمةتيدةرة دةبَيت شـــةربةتي كة ســـةِّـَينراو
لةجةســـتةي تووشـــبوودا َيت

َ
نايةل و شـــَيرثةنجةييةكان خانة وبوونـــةوةي

َ
بال

كة ثةرةثسةنَيت. شَيرثةنجة
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ئةو دةرياييـــةكان ذَيـــر ـــة
َ
كَيبل

كـــة خؤيـــان دةريايةكن نـــةن
َ
كَيبال

بؤية دةريايةكدا، لةنَيـــو لةزانيـــارى
ِرووشـــاندنَيك يان هةر كةموكورتيةك
ماناى ئةوة ِرووبـــدات نةدا

َ
كَيبال لـــةو

زؤرة بِرَيكى بزربوونـــى يان ونبـــوون
لةزانيارييةكان!

ةكاندا
َ
هةوال لةميانـــةى زؤرجـــار

زيانى َيك
َ
كَيبل كـــة لَيدةبَيت طوَيمـــان

ســـثى لةدةريـــاى ثَيطةيشـــتووة
زؤر بةشَيكى لةوةوة ناوةِراستدا ئيرت
دةبن بَيبةش ناوضةية ئـــةو تانى

َ
لةوال

ئينتةرنَيـــت لةخزمةتطوزارييةكانـــى
فاكســـى و تةلةفؤن و و ســـةتةاليت

جيهانى.
دادةنـرَيـــن ـةدةرياييـــةكان

َ
كَيبل

بةيةكَيكلةطةورةتريندةستكةوتةكانى
وطـــؤِرى

َ
ئال و طواســـتنةوة بـــوارى 

ِرَيطايةوة لةو ضونكـــة زانيارييةكان،
زؤر داتاكان و لةزانيارى بِرَيكى بـــاش
بةوردييةكى نهَينىتةواو بةسةالمةتىو
مانطة لةضاو كةم بةتَيضوويةكى و زؤر

ئةو هؤكانى ديكةدا دةستكردةكان و
طواســـتنةوةيان وطؤِرو

َ
ئال زانيارييانة
دَيت. بةسةردا

ـــة دةرياييانة
َ
كَيبل ئـــةو مَيذووى

لةو  1850 كة ى
َ
ســـال دةطةِرَيتةوة بؤ

لةنَيوان دةريايى ى
َ
كَيبل يةكةم ةدا

َ
سال

و ِراكَيشـــرا فةِرةنســـا و بةريتانيـــا
لةنَيوان  ديكة َيكى

َ
1863 كَيبل ى

َ
لةسال

هينددا عةرةبى و دوورطةى بةريتانيا و
َيكى

َ
كَيبل 1902دا ى

َ
لةســـال ِراكَيشرا،

هاواي-دا و ئةمةريـــكا لةنَيوان ديكة
بةكاردةهنَيران نة

َ
كَيبال ئةو  ِراكَيشرا،

تةلةطرافييةكان نامة طواستنةوةى بؤ
تةلةفؤني. قسةكردنى و

زؤر نة
َ
كَيبـــال ئةو لةســـةرةتادا

طةيةنةرى لةمـــاددةى و َســـادةبوون
لةطةل م

َ
بةال دروستكرابوون، ئاسايى 

طةياندنةكاندا لةبـــوارى ثَيشـــكةوتن
دروســـتكراون نة

َ
كَيبال لةو بةدةيـــان

طؤى ثارضةكانى زؤرى كـــة بةشـــى
لةبـــةر و زةوى ثَيكـــةوة بةســـتووة
ثَييان لةبوارى مرؤظ ثَيويستى زؤرى

يةكةمني  1988 ى
َ
لةسال طةياندنةكاندا

دروستكرا بيناييةكان ة
َ
لةِريشال ي

َ
كَيبل

برا، ةسيدا
َ
ئةتل و بةنَيو ئؤقيانووســـى

جيهانى طةورةى كؤمثانياى ئةوة ثاش
دروســـتكردو نةيان

َ
كَيبال لةو بةدةيان

دةرياكاندا لةنَيـــو جيهاندا بةهةمـــوو
ويانكردةوة.

َ
بال

دةرياييةكان كَيبَلة ثَيكهاتةى
لةضةند نوَييةكان  دةريايية ة 

َ
كَيبل

كارى بةهةموويان كة ثَيكدَين ضينَيك
لةكارتَيكةرة باشرت دةكةن و ةكة

َ
كَيبل

ئةو دةيانثارَيزن، دةرةكييةكانيـــش
لةماددةى بةرطَيك ئةمانةن: ضينانةش
كيميايية ماددةيةكى كة ئةسيلني ثؤُّـ
شـــريتَيكى تةِربوونة، و و دذى ئـــاو
ئةستوور ئاسنى ئةستور، تةُّـ زةمقى
كة بةئاو دذ بةربةستَيك نائؤكسَين، كة
َيت

َ
نايةل و دروســـتكراوة لةئةلةمنيؤم

بةرطَيك ةكـــة،
َ
كَيبل نَيو ئاو بضَيتـــة

شؤك كة دذى كاربؤن ثؤُّـ لةماددةى
بازنةيةك زؤر بةرزة، طةرمى و ثلـــةى

ئةلةمنيؤم. يان لةمس

ذَيردةرياييةكان ة
َ

كَيبل
زانياريي وطؤِرى

َ
ئال بؤ
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ة
َ
ِريشال كة ثرتؤُّـ ديكةى بةرطَيكى

زانيارييةكانة طـــرى
َ
هةل بيناييةكةي

ثَيشـــوو ضينانـــةى بةهةمـــوو ئـــةو
دةورةدراون.

ذَيردةرياييةكان ة
َ
كَيبل ِراكَيشـــانى

زؤر بةتـــةكنيكَيكـــى ثَيويســـتــــى
شـــارةزا زؤر  تيمـــى ثَيشـــكةوتوو
هةيـــة، لةبوارةكـــةدا ثسثســـؤر و 
بةكةشـــتيطةُّـ ثَيويســـتى هةروةها
كة ثشـــت دةبَيت و تايبةت ثســـثؤر
دةبةســـتن بةمانطةدةســـتكردةكان
طونجاو شـــوَينى دياريكردنـــى بـــؤ 
هةروةها ـــةكان،

َ
كَيبل بؤ ِراكَيشـــانى

طةورةكردنـــى يةكـــةى  ثَيويســـتة
 repeatersبة كة هةبَيت نيشـــانةكان
جارَيك  و 100 كم هـــةر دةناســـرَين و
ئةو دةكـــةن، طـــةورة نيشـــانةكان
ثَيشخســـتنانةى لـــةو و ضاكســـازى
كة لَيكردوون وايان كـــراون نةدا

َ
كَيبال

لةخؤبطرن. لةزانيارييةكان دةريايةك
كَيبَالنة ئةو خراثبوونى

تووشـــى دةرياييةكان ذَير ة
َ
كَيبل

بوون، و خـــراث طرفـــت ضةندةهـــا
زيان يان دةبنةهؤى ثضِران كـــة دةبن
زيانانةش ئةو بةزؤرى ثَيطةياندنيان،
زةوى ى

َ
توَيكل ـــةى

َ
جول لةئةنجامـــى

بوركان لةئةنجامى دةرياكاندا يى
َ
لةقوال

ديكةى هؤكارَيكى بومةلةرزةكانةوة، و
طيانةوةرة نة

َ
كَيبال بـــةو زيانطةياندن

كة قرش ماسى بةتايبةتى ئاوييةكانن
لةوانةش جطة دةثضِرَينن، ـــةكان

َ
كَيبل

ِراوةماســـى وةك دةريايى كارى نـــاو
كةشـــتييةكان بةنَيـــو و ِرؤيشـــتنى
بوون ديكةى خراث دةرياكاندا هؤكارى
ئةو خراثبوونى هؤكارى لةوانةشة بن،
و تريؤريستى وَيرانكارى نة كارى

َ
كَيبال

بَيت ناكؤكيةوة ئةو لةئةنجامـــى بَيت

ِروودةدةن. تاندا
َ
وال لةنَيوان كة

كارَيكى نة
َ
كَيبال ئةو ضاككردنةوةى

لةاليةن تةنيا و طرانة و زةحمةت زؤر
ضاككردنى بةثاثؤِرى و تايبةت تيمى
كاتَيك ضاكناكرَينةوة، نةبَيت تايبةت
نةدا

َ
كَيبال لـــةو كةموكورتيةك هـــةر

ئةو شوَينى جار يةكةم ئةوا ِروودةدات
لةِرَيى دةكرَيت ديارى ثضِرانة يان عةيبة
دانةوةى بةئامَيرى كـــة ئامَيرَيكةوة
ئامَيرةكة دةناسرَيت، كاتى ِرووناكى
بؤ ناوضةى دةنَيرَيت نيشانةى ِرووناكى
و نيشـــانةكة دةِروات خراث بـــوون،
كاتى بةحيســـابكردنى و دةطةِرَيتةوة
طةِرانةوةى و ِرووناكييةكة ِرؤيشـــتنى
عةيبةكة شوَينى ِرووناكيةكة نيشـــانة
لة10م ة

َ
هةل و  ئةطةرى دةكرَيت ديارى

ثاش دياريكردنى شوَينى تَيثةِر ناكات.
كةشـــتى بةهؤى ئينجا خراثبونةكـــة
دةطةنة ضاككردنةوة تيمى تايبةتةوة
بةرزكةرةوةى بةهـــؤى و شـــوَينةكة
ةكـــة

َ
كَيبـــــل هايدرؤليـــــكييـــةوة

كةشتييةكة ســـةر بؤ بةرزدةكةنةوة
ئينجا دةكةنـــةوةو ضاكى بةوردى و 
نيابوون

َ
دل بؤ دةكرَيت بؤ ثشـــكنينى

جَيطاى دةيخةنةوة و لةضاككبوونـــى
يى

َ
قوال بيطةيةننة دةدةن

َ
هةول و خؤى

جارَيكى ئةوةى بةمةبةستى دةرياكة
لَينةيةتةوة. واى ديكة

جةمال وةرطَيِراني: هاوكار
www. mawhopon.net: سةرضاوة

جياوازة وثياو ذن دةماخي
تيمَيكي ثزيشكييةكاني تاقيكردنةوة
ئةنجامييانداوة ثؤلةندي زانســـتي
ضاالكييةكاني كة كردووة ئاشكراي
ِرووبةِرووي كاتَيـــك ذن دةماخـــي
جياوازة دةبَيتـــةوة مةترســـييةك
ِرووبةِرووي كاتَيك ثيـــاو لةدةماخي

دةبَيتةوة. مةترسي هةمان
موطناتيسي لةرةلةري ثشكنينةكاني
ضاالكيية بـــؤ ناوبـــراو كة تيمـــي
ثياو يةك و دةماخييةكاني بيســـت
ئاشـــكراي ئةنجامياندا ذن و نؤزدة
تووخمةكة هةردوو كاردانةوةي كرد
جياوازة ِريشـــةيي بةشـــَيوةيةكي 
وَينانةي ئةو تةماشـــاكردني لةكاتي
مةترسي. بةِرووداني دةدةن ئاماذة
ناوضةيةي لةو ضِر لةثياودا ضاالكي
بةرثرســـة كة دةركةوت دةماخـــدا
لةذنـــدا لــــةكاتَيكـــدا ـــة

َ
لـةجوول

بةســـؤزداري تايبةتن ناوضةكانـــي
هةروةها بـــوون ضاالك لةدةماخدا
بوو ضـــاالك ناوضةية ئـــةو لةذنـــدا
هةية، بةبينينـــةوة ثةيوةندي كة 
لةثياودا لةكاتي ترســـدا يان واتـــة
ئـــةو ناوضةية مةترســـيدا ِرووداني
هةندَيك ي

َ
كؤنرتؤل كة دةبَيت ضاالك

وةك دةكات خؤنةويســـتي فرماني
كرداري  و

َ
دل لَيداني هةناســـةدان و

جةســـتةي واتايةي هـــةرس بـــةو
بؤ ئةنجامداني ئامـــادة دةبَيت ثياو
ضِر ي

َ
ئةقل و ماسولكةيي كؤششَيكي
ِراكردن. يان بردن هَيرش وةك

توَيـــذةر ي ـ ئؤربانيـــك ئاندريـــي
ئامادةبووني َيـــت

َ
دةل لةمبارةيةوة

ئةنجامدانيكردارَيكلةثَيناوي بؤ ثياو
مةترســـييةكدا، ِرووبةرووبوونةوةي
ذنان لةئامادةســـازي طةورةتـــرة 
هةمـــان بـــؤ ِرووبةِرووبوونـــةوةي

مةترسي.
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ينةوة 
َ
لَيكؤل توَيذينةوةو تائَيستا  

و زانيـــارى بـــةردةوام زانســـتيةكان
بؤ مَيشك دةربارةى نوَيمان ِراســـتى
بـــةِرؤذ اليةنى ِرؤذ دةكةن، ئاشـــكرا
مَيشك دةربارةى ثَيكهاتةى سةيرمان
فرمانةكانى ئةنجامدانى و ضؤنيةتـــى
ئاماذة بابةتـــةدا لةم بؤ دةخـــةِروو،
كة مَيشك وزةيةى ئةو دةدةين بةبِرى
بةشـــانةى ئـــةو و بةكاريدةهَينَيـــت
و خؤشى لةمةزاج ثةرثرسن مَيشك كة
هةندَيك بؤضى هةروةها لةمَيشـــكدا،
زؤرَيك و دةثذمن ِرؤذ تيشكى بة كةس
دةربارةى نوَي و ِراســـتى لة زانيارى

مَيشك.
مَيشك كة كارةباييةى وزة بِرة ئةو

 12 بةكاريدةهَينَيت ِرؤذَيكدا لةماوةى
مَيشكيشدا، بةآلم طرنطى لةطةأل واتة،
و لـــةوزة بةكاردةهَينَيت كةم بِرَيكى
كَيشى 3% ى بةرامبةر مَيشـــك كَيشى

كؤى  واتة17% ى 1/6 لةشـــة، بةآلم
بةكاردَينَيت. لةش وزةى

مَيشك وزةيةى كة زؤرى ئةو بةشى
ضاككردنةوةدا لةكردارى دةكات كارى

بةشـــةى ئةو بةآلم بةكاريدةهَينَيت،
بةكاريدةهَينَيت، دا

َ
قول لةبريكردنةوةى

نايةت. لةباسكردن كةمة ئةوةندة
دةطةيةنَيت بةيادةوةرى زيان

وزة شتَيكى هَيواشـــى لَيشـــاوى
بةآلم مـــرؤظ، بؤ نييـــة ناِرةحـــةت
دووبارةبؤوةدا دؤزى لةشَيوةى كاتَيك
مةترسيدارى كاريطةرى ئةوا ِروودةدات
بؤ دةبَيت، مَيشك تةندروستى بؤسةر
زةمةنى بةناوضةى كةسانةى ئةو نمونة
تووشـــى لةوانةية تَيدةثةِرن جياوازدا
هةندَيك و مَيشـــك ثَيكةوتنى زيـــان
لةوانةشة بنب. طريوطرفت لةيادةوةريدا
ةذان

َ
شل هؤرمؤنةكانى بؤ ئةمة هؤكارى

هَيواشى لَيشاوى لةكاتى كة بطةِرَيتةوة
زيـــان لةوانةيـــة و وزة دةردةدرَيـــن
يادةوةريدا و لةمَيشك زةمةنى بةثلى
ثَيويســـت بطةيةنـــن. بـــةآلم ئةمـــة
كةســـَيك ئةطةر ناكات، ةراوكـــَي

َ
بةدل

كارنةكات، فِرؤكةوانى لةكؤمثانيـــاى
زةمينى بةناوضـــةى ئةو كةســـانةى
هةفتة لةدوو زياتر ماوةى بؤ جياوازدا
كةسانةى ئةو بةآلم دةِرؤن، دةطمةنن.

دةكةن، طةشـــت بةفِرؤكة بةردةوام
لةســـةعاتةكانى زؤر طؤِرانى هةروةها
ِروودانى هؤى ببَيتة لةوانةية كاركردن

مَيشك. جةستةو تةواوى بؤ ةذان
َ
شل

طوَيت لةدةنطى تةلةفؤن نيية؟
ئةســـتةمة لةشـــوَينَيكى كارَيكى
ذاوةذاودا بتوانيت بةمؤبايلةكةت ثـــِر
لةوانةية ضونكة مؤبايل بكةيت، قسة
مَيشكت دروست لةسةر مةترسى زياتر
كةســـةى ئةو دةنطى كاتَيك بـــكات،
لةطةأل دةكات قســـة لةتةلةفؤنةكةدا
تيايدا ذاوةذاوى ئةو ذوورةي دةنطـــى
دةبن، وةســـتاويت بةيةكدا تَيكـــةأل
بةئةستةم مَيشـــك وادةكات ئةمةش
ضارةســـةر تَيكةآلويية ئـــة  بتوانيت
بيستؤكى بارانةدا لةم دةتوانيت بكات،
ئةوةى بـــؤ داثؤشـــيت مؤبايلةكةت
دةنطى ذورةكةو ذاوةذاوى َيـــت

َ
نةيةل

و بنب تَيكةآلو يةكدا لةطةأل ئةو كةسة
بطات. بةمَيشكت زيان
ضِريت زياددةكةن بري

كــردارَيك ضةنـــد ئةنجــامــدانى 
توانــاى بةيــــةكـــةوة لـــــةوانةيـــة

ساندرا ئامودت

بدةيت خؤت ختووكةى ناتوانيت
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بؤ كاتدا يـــةك لة سةرنجِراكَيشـــانت
طرنطرتين بكـــةن زياد ضةند شـــتَيك
ئةمة لةسةر كردن مةشـــق ِرَيطةكانى
كة جوآلوةكانـــة ظيديؤييـــة يارييـــة
فيشةكة ئاِراستةكردنى تيايدا ئامانج
لةوةى بةر دوذمنَيكدا ضةنـــد بةِرووى
ئةم ضونكة لَيبكـــةن، تةقةت ئـــةوان
ئةوةى بؤ دةدةن يارمةتيت يارييانة
بةآلم بكةيت. زياد ضِركردنةوةى بريت
لَيي ئامانج ظيديؤيانـــةى ئـــةو ياريية
يةك تةنيا لةســـةر برية ضِركردنةوةى
وةك نيية سودييان ئةوةندة ئامانج،
ئامانجَيك ضةند كاتدا لةيـــةك ئةوةى

بثَيكيت.
دةطةيةنَيت ئـــةوة ئايـــا ئةمـــة
بدةيت هـــان ةكانت

َ
مندال ثَيويســـتة

لةيةك كة بكةن ظيديؤيانة ياريية ئةو
الى ضةند يان

َ
خةيال ثَيويســـتة كاتدا

بةرووى فيشـــةك يان بَيت ئامانجَيـــك
بَيطؤمان بتةقَينن؟ دوذمنَيكـــدا ضةند
بؤ هاندانيانة لَيرةدا ئَيمة مةبةســـتى
مَيشـــكيان بةكاربَينن زياتر ئـــةوةى
ثـــةرة ثَيبدةن بريضِرييان و توانـــاى
كارى و تيذى توندو بؤ هاندانيان نةك
لةبةر ثَيويستة ئةوة تَيكدةرانة، بؤية
ئةطةر ظيديؤييةكان ياريية بطرين ضاو
فَيرى منداأل لةوانةية كة ِرووةوة لـــةو
هةبَيت، زيانـــى بكات تيـــذى توندو 

بةسودة. ديكةوة ِرووى لةضةندةها
تايبةتة لةمَيشكت بةشَيك

تـــةو
َ
طال ثَيناســـةى ئةســـتةمة

دةبينن كاتَيك بـــةآلم بكرَيت، طـــةث
ضؤنة. ضييةو دةزانني و دةبيســـتني
تةو

َ
طال ثَيناسةى تيؤرانةى لةو يةكَيك

كارى لةهةندَيك واية ثَيى دةكات طةث
ناطةينة ئَيمة نمونة بؤ ثَيكدَيت كتوثِر
ئَيمة زانيـــوة وامان كة ئةو شـــتةى
ئةوةى بؤ ثَيى طةيشتن بؤ بةِرَيوةين

بَيت نزيك تةوة
َ
لةطال بابةتةكة زياتـــر

ئةوا ييةوة،
َ
َيكـــى ئةقل

َ
مةتةل نـــةك لة

بةهؤنينةوةى ثَيويســـتى ئةنجامةكة
ئاســـايي لةذيانى كة هةية ضريؤكَيك
هةية، ضريؤكة ئـــةو هةمان  ِرؤذانةدا
نةشياوة. شَيوةية بةو ِروودانى بةآلم
ئةوةى لةبـــةردةم ئةمةش هـــؤكارة
ِرووداوةكة لَيكدانةوةى ئةستةمة كة
لةنوَي بخرَيتةوة ســـةر شانؤ لةسةر
كردنى ثَيشـــكةش نمونـــة ِروو، بـــؤ
بذاردن

َ
هةل َيك

َ
كؤمةل لةطةأل تةيةك

َ
طال

ناتوانرَيت ضونكـــة كؤتاييةكةى،  بؤ 
بؤ ئةو كؤتايي كام بكرَيت ئةوة ديارى

ترة. ثَيكةنيناوى تةية
َ
طال

بريناضَيتةوة؟ ناخؤشت طؤِرانى
ناخؤش طؤرانييةكـــى مانـــةوةى
لةوانةية لةيادةوةريدا يان بةشـــَيكى
بَيت ئازاراوي يان ناِرةحةت شـــتَيكى
يادطارى و زانيـــارى طرتنى

َ
هةل بؤت،

زنجريةيي ســـيفةتَيكى لةيادةوةريدا
هةية، هاتـــووى يةكـــدا بـــةدواي و 
دةطرين لةطؤرانيةك طوَي ئَيمة كاتَيك
لةيادةوةريدا طؤرانيـــة ئةو بةتةنيـــا
ئةو ســـةرجةم كـــو

َ
بةل ناطريـــن،

َ
هةل

بوون هـــاوكات يـــدا
َ
شـــتانةى لةطةل

بـــؤ دةيانثارَيزيـــن، لةيادةوةريـــدا
يان ضا كة لةبةيانييـــةوة هةر نمونة
تا دةكةين ئامـــادة بةيانيان قاوةى
ةكةمان

َ
مال دةرطاى دةرةوةو دةِرؤينة

لةِرَيطادا ئةو كةســـانةى و دادةخةين
سةرجةم دةشَيت دةكةين ِرَيكةوتيان
تايبةتيدا رووداوَيكى لةطـــةأل ئةمانة
لةبةرئةوة، بطرين،

َ
هةل لةيادةوةريـــدا

يان طؤرانيةك لةبِرطـــةى بـــري كاتَيك
ت

َ
ئةقل ئةوا دةكةيتـــةوة طفتوطؤيةك

كـــردارى بةدوايةكداهاتوو زنجريةيةك
هاوكات كة دةطةِرَينَيتةوة يـــدا

َ
لةطةل

ئةمةش و طؤرانييةدا ئةو لةطةأل بوون

يادكردنةوة بـــؤ ثشـــت
َ
ثال دةبَيتـــة

ِرووداو ئـــةو بـــريى هَينانةوة  يـــان 
توانات بؤ يـــان طؤرانييةو ئةطـــةرى
دةكات بةهَيز طةِرانةوةيان سةرلةنوَي
لةيادةوةرييدا زياتر وادةكات ئةمةش و

بضةسثَين.
دةثذميت؟ هةتاودا لةبةر

لةبةر كاتَيـــك كـــةس هةندَيـــك
بة دةستدةكةن دةوةســـتن، هةتاودا
ضؤن و ئةمة روودةدات بؤضى ثذمـــة،
ئةم ســـةرةكى فرمانـــى روودةدات؟
كردارة ئةم ئاشـــكراية، تةواو كردارة
تةنى يان مـــاددة فِرَيدانى يارمةتـــى
لةبؤريضكةكانـــى دةدات وروذَينـــةر
ثذمني ناوةندى دةرةوة، بـــؤ هةواوة
لةالوة، مَيشـــكةوة قةدى دةكةوَيتة
ناوضةية ئـــةم بةزيـــان ثَيكةوتنـــى
لةدةست ثذمني كردنى

َ
كؤنرِتؤل تواناى

ثذمني كاتَيـــك ئاســـايي دةدةيـــن،
ماددةيةكى بةبوونى ئاماذة ِروودةدات
مَيشك ناوةندةكانى دةطاتة وروذَينةر
بةثذمني، بةشـــى تايبةت بؤ و دوايي
مَيشـــك بؤ لةلووتةوة ئةم زانيارييانة
دةِرؤن دةمارةكانـــةوة لةرَيطـــةى
زؤرَيك وةك التةنيشـــتة دةمـــار كـــة
قةدة بؤ ِرووخســـار لةئاماذةكانـــى
دةمارة ئـــةم دةطوَيزَيتةوة، مَيشـــك
ئةمة لَيكدانةوةى هةر ة و

َ
سةرقال زؤر

لةبـــةر خؤردا دةكات ثذمني هؤكارى
كاردةكاتة هةتاو رووناكى ،تيشـــكى
و لةوانةية بؤ ضـــاو ســـةر بيلبيلةى
وببَيتةوة

َ
بال تةنيشـــت ناوضةكانـــى

دةمارة يـــان ِريشـــاأل وةك دةمـــارة
بؤ نـــاوةوة هةســـتةكانى خانةكانى
تةنيا هةروةها دةطوَيزنـــةوة، لووت
ثذمني، نابَيتةهـــؤى هةتاو تيشـــكى
ثياوان الى سَيكسي نةشـــوةى كو

َ
بةل

ثذمني. ببَيتةهؤى دةشَيت
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بدةيت خؤت ختووكةى ناتوانيت
ثشكنني ثزيشـــكةكان ويســـتيان
زوو ختووكةى كـــة بكةن بؤكةســـَيك
كاتَيك مَيشـــك بؤيان دةركةوت دَيت
دةرةكى جيهانى لةسةر بايةخثَيدانى
ثَيناطات، ئاماذةكانى  ضِردةكاتـــةوة 
لةسةر بريى كةسَيك كاتَيك لةبةرئةوة
ئةوا ضِردةكاتةوة، ختووكـــة كردارى
ختووكةى ئةطـــةر نايةت ختووكـــةى
لَي ئاطاى ثَيويســـتة كـــو 

َ
بةل بدرَيت 

ِروودةدات، ئةوة كاتَيكدا لـــةض نةبَيت
كورسيية بةو هةســـت ئَيمة بؤنمونة
يان لةسةرى دانيشتووين، كة ناكةين
لةثَيمانداية، طؤرةوييةى ئـــةو خورى
شانمان بخرَيتةسةر دةســـتَيك بةآلم
مَيشك بةشةى ثَيدةكةين، ئةو هةستى
كتوثِرئةنجام درككردنـــى كة كردارى

كؤى  1/8 ي كة مَيشـــكؤلةيةو دةدات
لةلةثي واتة كةمَيك  قةبارةى مَيشكة 
113طرام نزيكةى بضوكرتةو دةســـت
زاناكان لـــةالى هةروةهـــا دةبَيـــت.
مَيشـــك ديكةى بةشـــةكانى لةهةموو
بةرثرس كـــة بؤئةوةى لةثَيشـــرتة
كاردانةوةى كردنى لةثَيشـــبينى بَيت

كارةكانمان. هةستى
بةناوضةى مَيشـــكؤلة هةروةهـــا
بؤجياكردنةوةى دادةنرَيت نمونةيـــي
ضـــــاوةِروانكـــراوو هــةســـتـــــــــة
ثَيشبينى ئةطةر ضاوةِرواننةكراوةكان،
زانياريية

َ
لةطـــةل كردنى مَيشـــكؤلة

بوون، هاوجَي واقيعييةكان هةستيية
ئاسايية دؤخةكة دةزانَيت مَيشك ئةوا
دةكات، ثَيي فةرامؤش هةستكردن و
ثَيشـــبينى بةآلم نيية، طرنط ضونكة
هةر ئةوا نةبوو، هاوجَي واقيعدا

َ
لةطةل

و ِروويدابَيت كتوثِر شـــتَيكى دةبَيت
لةسةر بةئاطاييت ثَيويستة لةمبارةدا

بكةيتةوة. ضِر زياتر واقيعة ئةو

بةئاطادَينَيت مَيشك دان باوَيشك
ئَيمـــة باوَيشـــكدان هةرضةنـــدة
ثةيوةســـت بَيزارييـــةوة بةخـــةوو 
فرمانةكةى لةوةدةضَيـــت دةكةيـــن،
بَيـــت، ضونكة هَينانةوةمان بةئاطـــا
دةكات فراوان طةروو و قورط باوَيشك
زياتر دةدات بةتَيثةِرينى بِرَيكى ِرَيطة و
ئؤكســـجني ســـييةكان، بؤناو لةهةوا
لَيدةكات وامان و دةطرَيت خوَين

َ
لةطةل

لةزؤرَيك لةبوونةوةرة بَيدارتربني، ئةمة
بةشريدةرو ِروودةدات بِربِرةدارةكاندا
ة

َ
لةئاذةل بـــةآلم ندةكانيشـــةوة،

َ
بال

بةندة باوَيشـــكدان ســـةرةتاييةكاندا
هةِرةشـــانةى ئةطةرى ئةو و بـــةكات

هةية. ِروودانيان
وا لةباوَييشك بِروانرَيت ثَيويســـتة
ئةوةى بـــؤ جةســـتةية دانى

َ
كةهةول

لةو بَيداربونةوة ثلةكانى بةبةرزترين
دةكات وَيســـتانةدا كةوا ثَيويست

َ
هةل

ئةوكةسةلةبارى بَيداريدا بَيت،هةروةها
و

َ
بال لةذووردا ظايرؤس وةك باوَيشـــك

باوَيشكيدا، كةسَيك ئةطةر دةبَيتةوة
باوَيشك ديكةش بةدوايدا ئةوانى ئةوا
ئةمـــة هـــؤكارى دةدةن، كةســـيش
هةروةك دةشـــَيت بـــةآلم نازانَيـــت،
بدات

َ
هةول ئةوكةسة و وابَيت خوويةك

خؤنةويســـتةوة كارة ئةو لةرَيطـــةى
بؤكةســـانى لةوانةيـــة و بَيداتربَيـــت
ئةوانيش بؤئةوةى بطوازَيتةوة ديكةى
ئةم بةئاطابَينةوة، و بَيداربـــن زياتـــر
لةنَيو بوونةوةرة ســـةرةتايية فرمانة
شـــَيوةية بـــةو ناشـــريدةرةكاندا 
الى بةطشـــتى بةآلم ونابَيتـــةوة،

َ
بال

ســـةط دةبينني هةيةو بوونـــةوةران
و دةدات باوَيشـــك هيالكيدا لةكاتـــى
دةدات بؤية باوَيشكة كةئةو واية بِروا

ديكة هَيوربكاتةوة. تائةوانى
سةير ديمةنى بينينى دةبَيتةهؤى

دةبينني ســـةير ديمةنى هةندَيجار
هةست بؤنموونة لَيدةبَيت، طوَيمان يان
نيية كةلةوَى دةكةين كةسَيك بةبوونى
بةآلم دةبَيت، لةدةنطَيك طوَيمان يان
نيية لةوَي لةوكاتةدا دةنطة ئةو خؤى
تارمايي تيشـــك يان يان يان ِرووناكى
دةكةين، هةســـت بةترس و دةبينني

وانيية. لةِراستيدا بةآلم
بةرزةكاندا بةضيا ئةوكةســـانةى
ديـــاردةى تووشـــي ســـةردةكةون
دياردانة لةم كةهةندَيك هاوشَيوةبوون
ئةفســـانة  و

َ
كـــة خةيال بـــِروا واية

ِروودانى وةك دياردانـــة نةبـــن لـــةم
بةهؤى تونـــد ســـةرطَيذخواردنَيكى
ضيـــا بةبةرزى بةســـةر ســـةركةوتن
2400)مةتر، (واتة هةزار ثَي هةشـــت
كةمى بةهؤى دياردانـــة زؤرَيك لـــةم
مَيشـــك بؤ ِرؤيشـــتوو ئؤكســـجينى
واتة شـــوَينة بةرزانة لةو روودةدةن،

ئةوانةى  بؤنمونة 8000 ثَي لةبةرزايي
بةبوونى هةستيان َين

َ
دةل دةوةســـتن

بةآلم كردووة، لةهاوِرَيكانيان هةندَيك
تيشكيان نةيانتوانيوة بيان بينن يان
لةكةســـانى بينيـــوة لَييانـــةوة يان
جةستةى ثةخش بؤتةوة، يان ديكةوة
لةناكاو بةرزدةبَيتةوةو ديكة كةسانى
دةكةن بةســـؤزى سةيرو نامؤ هةست
كتوثِر بةترســـَيكى هةستكردن وةك 
ئؤكسجينةى ئةو بِري كةمى لةوانةشة
بؤئةو بةتايبةتى دةضَيت بؤ مَيشـــك
و خـــةون لةبينينـــى ناوضةيـــةى 

بةرثرسة. سؤزدارى وَيستى
َ
هةل

غةفور لوقمان و:
سةرضاوة:

www.free-syria.com
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 %35 نزيكةي قـــذت ئايا دةزانيت
40%ي كَيشـــي خؤي وةك ئيسفنج بؤ
بايةخدان لةبةرئةوة دةمذَيت،

َ
هةل ئاو

بةكارهَيناني وةك لـــةدةرةوة بةقذت
زؤر هتد، شـــامثؤو ماســـكي قـــذو...
قذت تةندروســـتي ســـةر كاردةكةنة
بةر م

َ
بـــةال بريقانـــةوةي، و و ثـــِري

ض قذت بزانيت ثَيويستة شتَيك لةهةر
جؤرَيكة.

ضةور قذي
ِرذَينَيكي موويـــةك هةر ســـةلكة
دةردةكات ضةوريية ئةو هةية، ضةوري
لةوكاتةدا دةثارَيزَيت، ئةمـــة كـــة قذ
دةركرد، ضةوري ئاسايي بةبِري ئةطةر
دةردراو بِري ضـــةوري ئةطةر م

َ
بـــةال

زوو و دةبَيت ضةور قـــذ زؤربوو، ئةوا
بةزؤري دياردةية ئـــةم ثيس دةبَيت.
بةهـــؤي هةرزةكاريـــدا لةقؤناغـــي
هؤرمؤنييةوة، تَيكضوونَيكي كاريطةري
لةهؤيةكانـــي هةندَيـــك ِروودةدات.
ضةوري بـــِري زيادةي بةقذ بايةخدان
دةردانـــي و دةمذَيـــت

َ
هةل دةردراو
ِرَيكدةخات.

قذي وشك
بضووكي ي

َ
لةتوَيكل موو ِرووي سةر

ثَيكدَيت خشـــت وةك بةيةكداضـــوو
بةقذ بريســـكاوة ِرووخســـارَيكي كة 
زبرةو قذي وشك م

َ
بةال دةبةخشـــَيت،

نيية، ِرةنطي جوان زوو دةشـــكَيت و
دةشكَيت ِرووةكةي سةر ةكاني

َ
توَيكل

ئةم هـــؤكار َيك
َ
كؤمةل و دةوةرَيـــت،

نموونة بؤ دةكـــةن، طرفتة دروســـت
ضةوري، بِري لةدةرداني كةموكـــوِري
زيانبةخشةكان دةرةكيية هؤكارة يان
و بةئامَيـــر قـــذ  لوولكردنـــي (وةك 
و رةنطةكةي البردني يان رةنطكردني
و و خؤر زؤرداهَينان و شامثؤي شتن
تَيكضوون تووشي قذ كاتَيك خوَييةكان)
دةوةشَيت

َ
لَيكهةل ةكةي

َ
توَيكل و دةبَيت

بطاتةســـةر ناتوانَيت ضةوري ئةوكاتة
ةكاني.

َ
واتة سةر تال قذةكة

ةكان
َ
ســـةرتـــــال بةمشـــَيوةيـــة

بنكـــي مووةكـــةش وشـــكدةبنةوةو
بةضةوري نزيكة لةِرةطةكانـــةوة كة 
قـــذ بةمشـــَيوةية دادةثؤشـــرَيت،
َين

َ
دةل كةثَيي ئةوةوة نـــاو دةكةوَيتة

لةسةر قذةكة ضونكة :
َ

بةتال قةي
َ
ئةل

بَيئةوةي ةكانيـــةوة تَيكدةضَيـــت
َ
تال

ثارَيزطاري بتوانَيت دةردراو ضـــةوري
كاتَيـــك ةكانيش

َ
ســـةرتال لَيبـــكات،

نةطةيشـــتني بةهؤي كةناثارَيزرَيـــن
بةئاســـاني ثَيويســـتةوة، ضـــةوري 
ديكـــةي هؤكارةكانـــي ِرووبـــةِرووي

دةبنةوة. قذ تَيكضووني
كِرَيش

دووجؤري  Pityriasis قذ كِرَيشي
 Pityriasis ســـادة هةيـــة: جـــؤري
لةكِرَيشـــي  كةبريتييـــة   simplex
دةرضووني لةشوَيني و وشك بضووكي
ثشتي و ناوضةوان لةنزيك مووةكانةوة
دةردةكةون، طوَيضكةكان نزيك و مل
مشـــةخؤري تةنَيكي كِرَيشـــانة ئةم 
طرتـــووة ثَيي

َ
هةل لوولةييان شـــَيوة

،Spore de malassez دةوترَيـــت
كِرَيشـــة وردة لةم نةتوانيت ئةطـــةر
جؤري ببَيت، ئةوا تووشـــي ِرزطـــارت
كةثَيـــي دةبيـــت لةكرَيـــش  دووةم 

 Pityriasis ضةوري كِرَيشي دةوترَيت
و ضةورن steatoide، ئةم كِرَيشـــانة

الكؤست  سؤَّـ

بةقذ سروشتي بايةخداني
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بةقذةوة بةزؤري طةورةيةو قةبارةيان
كِرَيشانةش ئةم كةضةورة، دةنوسَين
ثَيي دةطرَيت

َ
هةل تةنكَيكي مشـــةخؤر

.Coccus Polymorphe دةوترَيت
كةتووشي مشـــةخؤرةكان جؤري
بن هةرجؤرَيك دةبن ثَيســـتي ســـةر
ئةم ضونكة بنرِببكرَيـــن، ثَيويســـتة
خانةكانـــي وادةكـــةن مشـــةخؤرانة
دووجار زؤر بةخَيراييةكي قذ ثَيستي
ببنةوة، نوَي ئاسايي ةتي

َ
لةحال زياتر

دةبَيت ســـةر الواز بةمةش ثَيســـتي
كةمدةبَيتـــةوة، ئةســـتورييةكةي و 
ثاراستن سةلكي مووةكان لةمبارةشدا
دةدةن. لةدةست ثَيويست خؤراكي و

قذ نهَينيةكاني
دةبَيت: دابـــةش دووبةش بؤ قذ 
بةشـــي يةكةم مردووةو ئةمةش ئةو
و دةكةين كةديارةو شانةي بةشـــةية
قذ، قةدي دةوترَيت ثَيـــي و دةيرِبين
زيندووةو قذ ديكةي بةشةكةي م

َ
بةال

بريتيية لةو بةشـــة ئةم ديار نييـــة،
كؤتايي مووةكان كةبةسةلكة ِرةطانةي
ســـةرةكي لةدووماددةي قـــذ دَين، 

ثَيكدَيت:
(كـــة  Keratine َكـــيـــراتـــني
لةطةل قـــذة) ســـةرةكي مـــاددةي 

بةقذ  (كةرةنط  Melanine ميالنـــني
قذ ةكاني

َ
تال ذمارةي دةبةخشـــَيت)،

ثةنجا ســـةدو هةزارو ســـةد لةنَيوان
ئةطةر قذ ـــي

َ
دةبَيت، تال

َ
هةزار تـــال

زؤر باشدابن، تةندروســـتي لةبارَيكي
ة

َ
هةرتال و ناثضِرَين بةئاســـاني ِرةقن،

باشـــدا بَيت لةدؤخَيكي ئةطةر قذَيـــك
طرام ســـةدوثةنجا نزيكةي دةتوانَيت
ئةمةش بثضِرَيت، بَيئةوةي بطرَيت

َ
هةل

تةندروســـت قذي دةطةيةنَيت ئـــةوة
 وةك تَيكِرايي) 

َ
تال (نزيكةي120 هةزار

بطرَيت!
َ
هةل تؤن 12 دةتوانَيت

تَيدةثةِرَيت:  قؤناغدا بةســـَي   قذ

 
َ

7-4 ســـال ذيانةو قؤناغـــي يةكـــةم
قــؤناغـــي دووةم دةخايــــةنَيـــت،

15 رؤذ  تةنيـــا مردنـــي قذةكةيـــةو
2- ســـَي، قؤناغي م

َ
بةال دةخايةنَيت،

مردووةكة  قذة و دةخايةنَيت 3 مانط
ضاوةِرَيي وةرين و

َ
هةل ئامادةدةبَيت بؤ

بِروَيت دةكات لةذَيريدا ديكة موويةكي
ثَيوةبنَيت. ي

َ
ثال و

شامثؤ
بريسكة سروشـــتيدا ةتي

َ
قذ لةحال

بةهؤي ئةويش هةية، بريقانةوةي يان
ضةوريية كةضةورةيية رذَينةكاني ئةو
مضةوري

َ
بةال دةريدةدةن، لةثَيستدان،

كات بةتَيثةِربووني و لةزةيت جؤرَيكة
دةنيشـــَيت لَيي ةي

َ
خؤل و ئةو تـــؤز

ئةمةش وةريدةطرَيت، كة لةهـــةواوة
ثيسبووني، بةئاســـاني  دةبَيتةهؤي
دةكـــــات واثَيــــويســـت لَيـــرةوة

بشؤرَيت. بةشَيوةيةكي ِرَيكوثَيك قذ
Shampoo- شـــامثؤ وشـــةي
شـــامثؤ Shampooي in لةوشـــةي
واتة شـــَيالن داتاشـــراوة هيندييةوة
لةبةرئةوة دةســـتثياداهَينان، يـــان 
واتة باش بةشـــَيوةيةكي قذ شـــتني
سةر ثَيستي شَيالني و دةستثياهَينان

بَيت. ضاالك بؤئةوةي
جؤر  ســـةدةها   ضـــؤن لةنَيـــو
لةدةرمانخانةكاندا بازاِرو لةناو شامثؤ
قـــذت بـــؤ طونجـــاو شـــامثؤيةكي 
واِراهاتوويت لةكاتَيكدا دةبذَيريت؟

َ
هةل

يان يان جارَيك بشـــؤيت ِرؤذانة قذت
زانياري (بؤ لةهةفتةيةكـــدا دووجـــار
ئةو قذشـــتن جارةكانـــي ذمـــارةي 
ئةو دةتوانيـــت نييـــة)، بايةخـــةي
بةردةوام بؤ كة بذَيريت

َ
هةل شـــامثؤية

شامثؤيةكي يان دةشَيت، بةكارهَينان
قذ تايبةتييةكاني تايبـــةت بةجـــؤرة
درَيذ، الوازو بَي وشـــك، ضةور، (قذي
شـــامثؤية ) يان ئةو لول،... رةنـــط،

بةقـــذت كةبريقانـــةوة بذَيريـــت
َ
هةل

كة شامثؤيةي ئةو يان دةبةخشـــَيت،
ئافتةرشامثؤي واتة قذداهَينان كرَيمي
قوتووةكـــةي لةســـةر و دايـــة

َ
لةطةل

لةيةكَيكدا-. دووان - نوسراو
طريوطرفتَيكـــي  هيـــض   ئةطـــةر
دةتوانيت لةقذتـــدا نةبوو تايبةتيـــت

بذَيريت.
َ
هةل شامثؤيةك هةرجارةو

ضارةسةركردن َشامثؤي
لةطةل ضارةســـةركردن شامثؤي
لةثيسي دةكاتةوةو قذخاوَين ئةوةدا
بؤ قذدةدات يارمةتي ثاكيدةكاتةوة،
تووشي كةموكوِرييانةي لةو ِرزطاربوون
قذي بؤ شامثؤيةي ئةو نموونة بؤ بووة،
ضةوري توخمي هةندَيك بةكاردَيت وشك
و زةيتي ئةظؤكا كةرةي كريتةو وةك
بةقذ ظيتامينة ثَيويستةكان و ثرؤتني
ئةو قذي ضةورة دةبةخشَيت، هةرضي
دةشؤرَيت كةثَيي تايبةتيةي شـــامثؤ
ِرَيكخستني بؤ تياداية زيندووي توخمي
و لةقوِر كةبريتيية ضـــةوري دةرداني

طةزنةو   bois depanama ثنما داري
عةرعةر. ـ سةروةكَيويلة و مريةمي

كِرَيش قذ تووشي كة  لةوبارةشدا
ميكرؤب مـــاددةي دذة بـــوو هةندَيك

و   Coaltar كوالـــرت وةك كـــةِروو و 
وزي

َ
خةل قةتراني و ئاوَيتةكاني زنـــك

كة شـــامثؤيةوة ئةو بةردين دةكرَيتة
كِرَيشـــاوي قذي بؤضارةســـةركردني
بؤ شـــامثؤيانةي ئـــةم بةكاردَيـــت،
نابَيت ضارةســـةركردنن  مةبةســـتي
بةكاربَين، زياتـــر لةدووجار هةفتانة
ديكةي بةجاري ثَيويستت زانيت ئةطةر
شامثؤي ئاسايي سةرشتنة دةتوانيت

بةكاربهَينيت. ِرؤذانة بةكارهَيناني
باِروكة و فةِرةنسييةكان

حـــةظـــدةيةمـــدا لـــةســـةدةي
و لةخـــانـــةدان فــةرةنســـييةكــان
ثيسةكانيش جوتيارة و بؤرذوازييةكان
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سةريياندا ئةســـثَي بةناو و كة ِرشك
لةتةمةنَيكي زووةوة هاتوضؤي دةكرد،
نمونـــة لويس بـــؤ قذيـــان دةوةري،

 30 لةتةمةني ســـيانزةيةم ثادشاي
باروكةي بوو لةبةرئةوة

َ
كةضةل يدا

َ
سال

داناني مؤدةي لَيرةوة و دةكردةسةري
دةســـتكرد دةستي قذي يان باروكة
ثيشةســـازي لةفةرةنســـادا ثَيكردو
سةند، تةشةنةي بارؤكة دروستكردني
هةرضةندة ضواردةيةم ثادشاي لويس
م

َ
بةال بوو، جوانيش نةبوو هيضي قذي

خؤي ثَيش وةك ناضارة بينيةوة خؤي
بؤئةوةي و هةروةها دابنَيـــت بارؤكة
ثيشةسازييةش داهَينةراني ئةم هاني
دابهَينن نوَي مؤدَيكي بؤئةوةي بدات
نةكةوَيتة و بَيت قورس كةلةســـةردا
بةرزبَيـــت! نرخيشـــي و خـــوارةوة
فةرةنســـادا بةنـــاو سةرتاشـــةكان
كوِرة و كـــض قـــذي و دةســـوِرانةوة
هةريةكةيان بؤ و دةبِري هةذارةكانيان
دةكـــرد، دروســـت بارؤكةيةكيـــان
لةثاريس تةنيا هةذدةدا لةســـةدةي
يان 1200 قذي دةســـتكرد نزيكـــةي
نزيكةي دةكرد. دروســـت باروكةيان
م

َ
بةال دةيانفرؤشت! كوِر هةزار شةش

لةتةشةنةكردني نةطرت رَيطةي ئةمة
كدا،

َ
خةل لةســـةري ِرشك و ئةســـثَي

ثادشا بارؤكةكةي طةيشـــتة تةنانةت
هـــةروا وةك خؤي بارة خؤي، ئـــةم
هات شانزةيةم لويسي ثادشا تا مايةوة
ي

َ
لةسال فةرةنسي شؤِرشي و ثاشـــان

لةمكاتانـــةوة  بةرثابـــوو، دا   1789
تةندروستيي بةثاكوخاوَيني بايةخدان
ك

َ
خةل وبـــؤوةو 

َ
بال كـــدا

َ
خةل لةنَيـــو

طةرماويان ِرَيكوثَيـــك بةشـــَيوةيةكي
سروشتي بةشَيوةيةكي بةكاردةهَيناو
ئةمانـــة بةقذيـــان دةدا، بايةخيـــان
ئارايشت عةترو بةكارهَيناني جَيطةي

طرتةوة. باروكةيان و

قذ وشككردنةوةي
بهَينيـــت لةقـــذ واز واباشـــة 
ببَيتةوة، وشـــك خؤي لةبةرهـــةوادا
بكةرةوةو شـــؤِر بؤخوارةوة سةرت
وشـــكي دةتوانيت ضةند بةخاولييةك
وشككةرةوةي ويستت ئةطةر بكةرةوة
ئةوا بةكاربهَينيت (سشوار) كارةبايي
بَيت، مامناوةندي ثلةيةكي لةسةر با
موو رةطةكاني زؤر طةرمـــي ضونكـــة

دةكات. الواز
قذ شانةكردني

بضَيت بـــؤ هةواي قـــذ بؤئةوةي
لَي ي

َ
خؤل تـــؤزو و شـــانة بكرَيـــت و

قذت شـــةوان و بةيانيان البةريـــت،
كة بةكاربهَينة شـــانةيـــةك دابهَينة،
و دروستكرابَيت سروشتي ي

َ
لةِريشـــال

نةبن، يةك وةك لةدرَيذيـــدا دانةكاني
نايلؤن شـــانةي بةهيـــض شـــَيوةيةك
شانةيةي ئةو واباشرتة بةكارمةهَينة،
ئَيسك يان لةدار دةهَينيت كةبةكاري
مةرجةي بةو م

َ
بةال كرابَيت، دروســـت

دانةكانـــي دوور لةيةك بَيت بؤئةوةي
ئةطةر نةكَيشـــرَيت

َ
هةل مووةكان ة

َ
تال

شـــانةي يةكجار ِرؤذي بوو قذت ضةور
بكة.

شامثؤ بةكارهَيناني
شلةتَين بةئاوي قذت ئةوةي ثَيش
بةباشـــي تةِربكةيـــت، ســـاردوطةرم
لةشامثؤ بِرَيك ثاشـــان بكة، شانةي
سةر ثَيســـتي بةباشـــي بةكاربَينةو
كةللةسةر بةرةو بؤسةرةوة لةملةوة
بةهـــةردوو ثيادابَينـــةو دةســـتي 
بةهةمان الجانطةكانيشدا ئاِراســـتةي
لةئاوي باش بةبِرَيكي ثاشان شـــَيوة،
بةسةرتداو شامثؤو بكة شـــلةتَين ئاو
سوود بؤئةوةي لَيبكةرةوة، كةفةكةي
- لةسركة بِرَيك وةربطرَيت لةكانزاكان
كةقذتي ئاوةي ئةو ناو بكةرة ـ خةل

دةشؤيت. ثَي

لةماَلةوة وشك بةقذي بايةخدان
و ثَيشئةوةيقذت هةفتةييةكجار
و لةقذت بدة زةيتوون زةيتي بشؤيت
دةستيان بةباشي و ســـةرت ثَيستي
طةرم بةخاولييةكي ثاشان ثَيدابهَينة،
سةعات نيو ماوةي دايثؤشةو شَيدار و
ثاشان و لَيبهَينة وازي بؤ ســـةعاتَيك

بيشؤ. ئاو بةشامثؤو
بةبادةم ماسك

زةيتي كوث يةك لةناو هَيلكةيةك
بكة،

َ
تَيكةل بةباشي شرييندا بادةمي

وردكراوةي  يـــان لةتؤزي 20 طـــرام
زةيتةكةوة هَيلكةو ناو بكـــةرة بادةم
تَيكبدة بؤئةوةي و بةباشـــي ئةمانة
دةستبكةوَيت، ضونيةكت طرياوةيةكي
باش بةشـــَيوةيةكي طرياوةيـــة ئةم 
قذةكة قذت، واباشـــة بـــدة لةهةموو
بؤماوةي بةشَيكةوةو بةضةند بكةيت
بةقذتةوة لَيبهَينة وازي 10دةقيقـــة
بةشـــامثؤ دوايي بةثاكي بمَينَيتةوة،

بيشؤ.
شامثؤ بةكارهَيناني دواي

ميوةو طوشـــيني ئامَيري بةهؤي
مةعدةنووس دةســـكَيك ســـةوزةوة،
نيو ليمؤي ئاوي بطرة، بَينةو ئاوةكةي
ناو بكةرة طةرم ئاوي كوثَيك و تـــرش
ماددةكان مةعدةنووســـةكةوة، ئاوي
وازي بكةو

َ
تَيكةل ثَيكةوة بةباشـــي

لةمكاتانةدا تاساردةبَيتةوة، لَيبهَينة
ئةو دوايي و بشـــؤ قـــذت بةشـــامثؤ
ثَينج بؤمـــاوةي لَيبدة، ةيـــةي

َ
تَيكةل

ثاشـــان بةئاو لَيبهَينةو وازي دةقيقة
بيشؤ.

ذيال دايكي و:
سةرضاوة:

الطبيعية والعناية الجمال الكوســـت، صوفى
     2001 دارالفراشة، بالوجه،
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كلكدارَيكي ئةطةر ِروودةدات ضي
يان كَيشـــا؟ بةزةويدا طةورة خـــؤي
ئةتؤمي جةنطَيكي سةرشَيتانة مرؤظ
كةشوهةوا طؤِراني يان طريساند؟

َ
هةل

ذينطةيي كارةساتَيكي ئاستي طةيشتة
ض نازانَيت كةس ئةوكاتة ديارة طةورة؟
شتَيكدووضاري هةسارة ماندووةكةمان
ئةو ئــــاشـــكـــراية ئةوةي دةبَيت. 
طةورةن قةبارةية بةم كارةســـاتانةي
زةوي لةسةر ذيان زؤر لةشـــَيوةكاني
دةتوانني لةناودةبـــةن، ئةوكاتـــةش
كاريطةري كةمكردنـــةوةي بـــؤ ضي 
وةآلمي بكةيـــن؟ كارةســـاتانة ئةم 
هات لةنةرويجـــةوة ئـــةم ثرســـيارة
لةفيلمةكاني كـــة لةثرؤذةيةكـــةوة
لةفيلمَيكي دةضَيت، زانستي ي

َ
خةيال

بةناوبانط بةناوي زانســـتي ـــي
َ
خةيال

Deep Impact كة قـــووأل ثَيكداداني
ي1998دةريهَيناوة،

َ
سال ليدةر ميمي

نزيكة باس لةو مةترسيية رووداوةكاني
ســـةر لةذياني هةِرةشـــة دةكةن كة
نزيكبوونةوةي لةطةأل دةكـــةن زةوي

لةزةوي. مةزن كلكدارَيكي

لةطةأل نزيكبوونةوةي  فيلمةدا، لةو
سةرؤكي لةزةوي، زياتريمةترسييةكة
دةكاتضةندينئةشكةوتي داوا ئةمريكا
ضةنـــد لةمينـــروري و دةورةطـــرياو
يةكطرتوةكان وآلتة ديكةي شوَينَيكي
ئامادةكارييةك وةك بكرَيت دروســـت
كارةساتةكة، ِرووبةِرووبوونةوةي بؤ
نيشـــتماني يانةســـيبَيكي حكومةت 
بذاردنَيكـــي

َ
هةل بـــؤ ئةنجـــام دةدات

هةزار هةشـــت ســـةد هةِرةمةكيانةي
بضنة تا ئةمريكي ئاسايي دانيشتواني
و ســـةد هةزار زاناو ئةندازيار ئةو نَيو
سةربازانةي و هونةرمةند مامؤســـتاو

بذَيردرابوون.
َ
هةل ثَيشرت كة

هـــــةِرةشـــةكــردن ثَيدةضَيـــت
مرؤيي شارســـتانيةتي بةلةناوضووني
ي

َ
خةيال فيلمةكانـــي لةنَيو بةتةنيـــا

بؤتة كو
َ
بةل نةطريسابَيتةوة، زانستي،

كارةساتي تةواو واقعي، مةسةلةيةكي
ئةتؤمي جةنطي نةك لةبـــةر ئةتؤمي
بةهؤي بةسة هَيندة كو

َ
بةل ِروودةدات،

كارطة لةو لةيةكَيك البةالوة ِرووداوَيكي
ئةتؤميانةدا ئاطر بكةوَيتةوة.

كةشوهةوا طؤِراني خؤمان بةضاوي
كـــاريطةرييةكانـــي كـــة دةيبينـــني
دةبن ةكة

َ
كةل لةسةريةك و لةسةرخؤ

شـــَيوةيةي ئَيســـتاي بةم و ئةطـــةر
كة َيك

َ
خال دةطاتـــة بَيـــت بةردةوام

مرؤظ ةي
َ
خال ئةو نيية، بؤ طةِرانةوةي

ِرابطرَيت، طؤِرانةكـــة ناتوانَيت  ئيدي
زنجريةيةكي ة،

َ
خال بةم بةطةيشتنمان

ذينطةييةكان كارةساتة ئاساي دؤزةخ
تةنيا يةك كـــة دةســـت ثَيـــدةكات،
ذيان لةناوبردني بؤ بةسة كارةساتيان
ئةطةر جيهاندا، شوَينةكاني لةزؤربةي

نةطرَيتةوة. هةسارةكة هةموو هةر
بةندي كيشوةري

َ
توانةوةي سةهؤل

ِرووداني دةبَيتــةهـــؤي  بـــاشـــوور
دةرياكان ئاوي ئاستي بةرزبوونةوةي
بؤ َيكدا

َ
ســـةد ســـال ضةند لةمـــاوةي

مةتـــر، بةتوانةوةي بـــةرزي ثَينـــج
هـــةر خؤرهةآلتيـــش بةندي

َ
ســـةهؤل

ئاو ئةوةندةي باشوور، لةكيشـــوةري
بؤ دةرياكان ئاستي كة لةخؤطرتووة
توانةوةي بةرزدةكاتةوة، مةتر ثةنجا
بةنديش

َ
ســـةهؤل طرينالندي  لوتكةي

ئةلشربيني  ئةحمةد

قيامةت ِرؤذى طومةزي
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بةناوضة ئؤقيانوسةكان دةرياو ئاوي
دادةثؤشـــَيت، مرؤظ نشـــينةكانةوة
كاربؤن طازي وكردنـــةوةي

َ
بال ئةطةر

ناو طـــرياوي
َ
هةل ي ـ ميســـان لةطةأل

كارةساتي بةردةوام بَيت، ئةوا زةوي،
وادةكات طةرمي ثةنطخواردنـــةوةي
زةويدا شـــوَينَيكي  لةهيـــض

َ
ســـةهؤل
نةمَينَيت.

نوح كةشتي
مةترســـييانة ئـــةم ثَيدةضَيـــت
ديكة زانســـتييةكاني ئامانجة لةثاأل
حكومةتي بِريـــاري ثشـــت كةوتبَيتة
لةدةســـت ثَيكردنيان نةرويجييـــةوة
دروست بؤ ةتي

َ
نَيودةول بةثرؤذةيةكي

دةورةدراو بةهَيزي طؤمةزَيكي كردني
لةكةنداوي شـــاخَيك لةناوجةرطـــةي
باكوور لةكيشـــوةري كة ســـفالبارد
يان كؤكردنـــةوةي بؤ جيابؤتـــةوة،
تؤوي بةروبومي لةهةموو طرتني تؤو

َ
هةل

ثَيكداداني لةفيلمـــي وآلتان، هةمـــوو
ئةشكةوتةي مرؤظايةتي دا ئةو ـ قووأل
نوح، َين كةشتي

َ
دةل ثَيي دةثارَيزَيت 

َين
َ
دةل نةرويجيةكـــة بةآلم بةثـــرؤذة

ماناي ديارة  قيامةت،  ِرؤذي  طومةزي 
ئاشكراية. ناوةش دوو ئةم

كاري
َ
هَيل بةجؤرَيـــك طومةزةكـــة

توانـــاي بةرطةطرتني كـــة بؤ كراوة
هةية، طةردوونييةكانـــي كارةســـاتة
كارةســـاتي ئةتؤمي يان وةك جةنطي
ثرؤذةي كردني  دروســـت  سروشتي،
ةتي

َ
نَيودةول سفالباردي تؤوي طؤمةزي

2007 دةســـتي  ئـــاداري لةمانطـــي
ضـــاوةِروان دةكرَيـــت و ثَيكـــردووة
تؤوة جؤري ســـَي مليـــؤن ئةم بانكة

بطرَيت.
َ
هةل جياوازةكان

تؤوةكان بانكي
خةرجي نةرويجـــي حكومةتـــي

لةئةســـتؤطرتووة ئـــةم ثرؤذةيـــةي
تَيدةضَيت، دؤالري مليـــؤن ثَينج كة 
تؤوةكان جؤري كؤكردنـــةوةي بةآلم
بؤ ةتيية

َ
نَيودةول ســـندوقي ئةركـــي

كة بةروبووم، جياوازةكانـــي جـــؤرة
ئامانجـــي و جيهانييـــة ســـندوقَيكي
بؤ تؤوةكانة جؤري جؤراو ثاراستني
ثةرثرسَيكي هوتني هةتا، جيوف هةتا
دةخرَيتة ئةوةي َيت:

َ
دةل ســـندوقةكة

جؤرة لةو نموونةيةكة طومةزةكـــةوة
لةجؤري ثارَيزراون، ئَيستا كؤمةآلنةي

جيهان. وآلتاني هةموو تؤوي
سةد ضوار هةزارو نزيكةي ئَيستا
وآلتي لةضةنديـــن  تـــؤوةكان بانكي 
هةرضةنـــدة ضةندين هةية، جيهانـــدا
لةِرووي يان كة بانكيان لةو وآلتانةدان
لةذَير نني، يـــان ئـــارام سياســـيةوة
سروشـــتيدان، ذينطةي هةِرةشـــةي
َيت:

َ
دةل قسةكانيدا لةدرَيذةي هوتني

كردني دروســـت ئـــةوةي دةيكـــةن
كة بانكانةية، ئـــةم ثشـــتطرييكردني
ماددةيةكي دواتـــر نموونـــةي هـــةر
بانكي دةخرَينة بانكانةوة لةم جيني

لةسفالبارد. تؤوةكان
شاخةكةدا لةقووآليي

بةقووآليـــي ســـةدو طومةزةكـــة
كةنداوي شاخةكةي لةناو مةتر بيست
كة دةكرَيت، دروســـت بتســـبورطن
كةنداوةي لـــةو ضوار يةكَيكة ئةميان
بةِرَيوبةري فاولةر د.كاري سفالبارد،
جيهاني لةســـندوقي جَيبةجَيـــكاري
َيت:

َ
جؤراوجـــؤري بةروبوومةكان دةل

ناوضةي لةســـةر بذاردنةكةمـــان 
َ
هةل

كيلؤمةتر هـــةزار بوو كة ســـفالبارد
نةرويجـــةوة باكـــووري لةوشـــكايي
زؤر و نـــزم  لةبةرئـــةوةي دوورة، 
كـــة لةبةرئـــةوةش دوورةثةرَيـــزة،

كي
َ
بةكةل ســـةقامطرية  ناوضةيةكـــي

وةك درَيــــذخايــةنـــي ثِرؤذةيةكـــي
دوا تا ثاشـــان دَيت، ئةم ثِرؤذةيـــة
وردبووينةوة، داهاتوو ســـنورةكاني
لةناو شاخةكاندا، لةئاستةكاني تيشك
ضةند ناوضةكة، جيؤلؤجي لةبونيادي
كةشوهةواي طؤِرانةكاني  نموونةيةكي 
بةجؤرَيك تاقيكردنةوة،  بؤ بةهَيزمان 
داهاتوومان ي

َ
ســـال كـــة دوو ســـةد

توانةوةي وةك طرتـــووة، لةبةرضـــاو
كيشوةري هةردوو بةندةكاني 

َ
سةهؤل

تا و باشـــوور و طرينالنـــد، باكـــوور
ئاستي لةسةروو ناوضةية ئةو نيابني

َ
دل

توانةوةي ثاش دةمَينَيتةوة، دةرياوة
بةندانة.

َ
سةهؤل ئةو

هةتايـــي هةتـــا بةندي
َ
ســـةهؤل

بةســـتنةوة، ثلةي لةذَيـــر لةناوضـــة
لةثلةي ثارَيزطاري بةندةكان

َ
ســـةهؤل

دةكات، ديوار طومةزةكـــة طةرمـــاي
و طومةزةكـــة ثؤآلينـــي و دةرطـــاي
هةوايي تَيداية ذورةكاني جياكةرةوةي
ةيةك

َ
جول لةهةموو طومةزةكة وادةكةن

ديارة دةثارَيزَيت، هةوايي لةثةستاني
لةئاسمان حةوتةوانةكان ئةســـتَيرة
ثرؤذةية ئـــةم بـــةآلم َيـــن،

َ
دةجوول

لةهةموو بةهَيزة ثؤآليينة ـ ضيمةنتؤ 
و ئارام جيهـــان ديكةي شـــوَينَيكي

دةبَيت. ئاسايشرت
جةمسةري ســـفالباردي طومةزي
بانكةكاني تـــؤِري بـــؤ وةك بانكَيـــك
كة كاردةكات،  جيهاندا لةهةموو تؤو 
جؤري جـــؤراو بؤ جيهاني ســـندوقي
دةكَيشـــَيت، خةرجي بةروبوومةكان
وةزيراني ســـةرؤك يانز ســـتولتنربط
طةنجينةية ئـــةم َيـــت:

َ
نةرويـــج دةل

دةبَيتة هةيـــةو جيهاني بايةخَيكـــي
ي.

َ
كشتوكال ي ـ نؤكس فؤرت
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كنتاكي لةوياليةتي نؤكـــس فؤرت
تونة

َ
ئال طرتني

َ
هةل ســـةرةكي شوَيني

ئةمريكا يةكطرتووةكانـــي لةوآلتـــة
دروســـتكراوةو   1936 ي

َ
ســـال كـــة 

توني
َ
ئال ب

َ
قال 147,3مليـــؤن نزيكةي

دنيا بينايةكي لةهةموو لةخؤطرتووةو
دةكرَيت. ثاسةواني زياتر

بةمةبةستي طومةزةكة هةرضةندة
لةِروودانـــي جؤرةكانـــة ثاراســـتني
بةآلم كـــراوة، دروســـت كارةســـات
هاوكارييةكيـــش بؤ و وةك يـــةدةط
سوودي نيشـــتماني بانكةكاني تؤوي
تؤوةكانيان ئةوانةي بةتايبةتي هةية،

دةضَيت. لةدةست
لةنموونةي يةكَيك َيت:

َ
دةل فاولةر

تيفون طةردةلوولي ئةو كارةســـاتانة
طرتـــةوةو بانكي بـــوو كة فليثينـــي
طةردةلوولة وَيران كرد، ئةو تؤوةكاني
ئةم ديارة و ليتاو بوو، لةئاو دوو ثـــَي
بانكي قةرةبـــووي دةتوانَيت بانكـــة

بكاتةوة. فليثني
هةتا هةتايي بؤ

تـــؤوةكان دانـــــانـــي لةكـاتـــي
هـــةر نموونةيـــةك لةطومةزةكـــةدا،
كة دادةنرَيت لةثلـــةي طةرمييةكـــدا
ذَير ســـيليزي ثلةي لةخواروو هةذدة
ماوةي بـــةآلم بَيت، (18-ثلة) ســـفر
دةطريَيت

َ
هةل تيايدا ئةوكاتةي درَيذي

سةر كةوتؤتة بةســـتووةكان، لةتؤوة
جؤرةكةي، و طةشـــةكردن توانـــاي
ثؤلكـــة وةك بةروبوومـــي هةندَيـــك

خـــؤي دةطرَيت، 
َ

تةنيا30-20 ســـال
و ةبةرؤذة

َ
طول وةك لةهةندَيكيش جطة

جؤ. و طةنم
هةموو لةكؤتاييـــدا هةرضةنـــدة
طةشـــةكردنيان توانـــاي تـــؤوةكان
ئةمةش بـــؤ دةمـــرن، و نامَينَيـــت

ذينطةيةكي دةبرَينـــة تـــؤو هةندَيك
دواتر تؤوةكان و و دةِروَينرَين طونجاو
طومةزةكة، بؤ دةبرَين و دةطريَين

َ
هةل

هةتا هةتايي دةكرَيت بـــؤ بةمجـــؤرة
ئةمةش بكرَيت، لةتؤوةكان ثارَيزطاري
كاتَيكيـــش ثِرؤذةكةيـــة، ئامانجـــي
ثِرؤذةكة ئةوا بةكاردةكات، دةســـت
مرؤيي تَيوةردانـــي بةبـــَي دةســـت
َيـــت:

َ
دةل فاولـــةر د. دةخرَيتةطـــةِر،

ناو جارَيك يةك كةس دةضَيتة ي
َ
ســـال

كة بَيت نيا
َ
دل بؤئةوةي طومةزةكةوة

هيض م
َ
بةال رَيكوثَيكن، شتةكان هةموو

لةم ثِرؤذةيةدا كارمةندَيكي هةميشةيي
مشـــتومِري ذَير بخرَيتة ئةطةر نيية،
ناتوانَيت ئـــةوا ســـيناريؤييةكانةوة
مرؤظ زؤريي بةدةستَيوةرداني ثشت

ببةستَيت.
ســـةدان بؤ تؤوانة ئةو دةتوانرَيت
 لةخراثبوون

َ
سال بؤ هةزاران يان

َ
سال

سيســـتمي ئــــةطـــةر بثارَيزرَيـــن،
طومةزةكةش نـــاو ســـاردكةرةوةي
شاخة ئةو ئةوا ثلةي طةرمي تَيكبضَيت،
ئةو طةرمي ثلةي لةســـةروو هةرطيز
بةرزنابَيتةوة. جةمسةرييانة كةنداوة

ضاالك جؤري لةدةستداني
لةدةستداني ضةندةها جؤريضاالك
ذينطةييةكان، لةترسة يةكَيكة زيندوو و
وَينةيةش بـــَي ثِرؤذة ئـــةم بايةخي 
لةلةناوضوون، بَيـــت ِرَيطر لةوةدايـــة
ِرووةك جياوازةكاني جؤرة لةكاتَيكدا
سروشتي هؤكاري بةضةندين دةشَيت
ثَيويســـتيان بَيئةوةي بضـــن، لةناو 

بَيت. كارةسات بةِرووداني
نوَي جؤرَيكي -1999دا ي

َ
لةســـال

كة دةركةوت طةنم ذةنطي لةكةِرووي
دةطوَيزرَيتةوةو بووةتة لةِرَيي هةواوة
ثةنجاو لةســـةدا وَيرانكردني هـــؤي 

بةخَيرايش زؤر لؤكة، بةروبومي ثَينجي
طوَيزرايةوة و ئةســـيوثيا بـــؤ كينياو
بةرةو دةرةوةو ضـــووة  لةئةفريقـــا 
ِراثؤرتةكان ِرؤيشت، ئاسيا باشووري
لةناوضة ئةمجؤرة كة دةريانخستووة
كةنارييةكاني ثاكستان دةركةوتووةو
بؤ مةترســـي هةِرةشـــةو بووةتـــة 
كة لةهيندســـتاندا طةنم بةروبوومـــي

مةزةندة  تؤن 21.6 مليؤن بةنزيكةي
دةكرَيت.

ثةرة بوو بةوة ثَيويستيان زاناكان
تا بدةن بةرطريكـــردن بةِرَيطةكانـــي
هةموو جؤراوجؤرة جينييةكاني بطةنة
توانيان لةبانكي كة لةكؤتاييدا طةنم،
تايبةتي لةثةيمانطايةكي تـــؤوةكان
ئةو لةنَيوانياندا بدؤزنةوة، لةروســـيا
لةناوةِراســـتي ئاســـياو كة جؤرانةي
هةندَيكيان كة طةشةدةكةن، قةوقازدا
خؤشياندا بنةِرةتييةكةي لةشـــوَينة

نةمابوون.
هةموو سفالباردو طومةزي لَيرةوة
لةجيهاندا، ديكة تؤوةكاني بانكةكاني
كـــة جؤرة دةكـــةن زامنـــي ئـــةوة

بدؤزينةوة. لةواندا نةماوةكان
 

ئةحمةد ِرؤشنا وةرطَيِراني:
www.syriapath.com سةرضاوة:
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بوارةكاني لةهةموو نوآ سةردةمي
دادةنرَيت ؤز

َ
ئال بةسةردةمَيكي ذياندا

بؤ دةدرَيت هـــةوأل بةردةوام لَيرةوة
طةياندن، هؤكارةكانـــي باشـــكردني
زانياري طةياندني لةبواري  بةتايبةتي
ئاشكراية وةك زانستييةكاندا. لةبوارة
بةسةردةميتةقينةوةي ئةمسةردةمة
ئةويـــش دادةنرَيـــت زانيارييـــةكان 
بةردةوامي طةشةســـةندني بةهـــؤي
ئةو ذمـــارةي زيادبوونـــي زانســـت و
زمان بةضةندةها كـــة طةنامانةي

َ
بةل

لةحةفتا بةزياتر ئَيستا و دةنووسرَين
كة ئةوانةش دةكرَينـــةوة و

َ
بال زمان

لةو جطة ئةمـــة ونةكراونةتـــةوة،
َ
بال

ثآ ســـةرضاوةكاني كة شـــَيوازانةي
وكراوةي

َ
بال لةنَيوان دةكرَينـــةوة و

َ
بال

رؤذنامـــة، كتَيـــب، وةك ضاثكـــراو
وكراوةي

َ
بال و نةخشـــة...هتد طؤظارو

وةك ِرةنطي و دةنطي و ئةلةكرتؤنـــي
سيدي...هتد. و كاسَيت فيلم،

بابةتةكان بوونـــي تَيكةأل وَيِراي
خواستي ؤزبووني

َ
ئال و يةكديدا لةطةأل

هؤيانة ئـــةم لةبـــةر ســـوودمةندان،

بةخَيـــراي مةبةســـتيانة خوَينـــةران
بطات، بةدةســـت زانيارييانةيان ئةو 
خزمةتطوزارييةكاني طرنطي ئالَيرةوة

دةردةكةون. كورتكراوةكان ِرَيبةرو
بريتني  Abstracts كورتكراوةكان
زانســـتييانة كورتكردنةوةي لةكاري
جةوهةرييةكاني و اليةنة ناوةِرؤك بؤ
زانستيي ِراثؤرتي و ينةوة

َ
لَيكؤل وتارو

نامـــة و داهَينـــان و كارطَيِريـــي و 
سةرضاوةيةكي هةر يان زانكؤييةكان
طرتبَيت،

َ
هةل زانيارييـــان كـــة ديكة 

كورتكـــراوةكان ديكـــة بةواتايةكـــي
ضاثكراوَيك ثوختةي و لةكورتة بريتيية
وةسفي بيبيلؤطراَّـ لةطةأل وتارَيك يان
لةِرَيي وكراوانـــة،

َ
بال ضاثكـــراوو ئةو 

ســـوودمةندان كورتكراوانةوة ئـــةم 
دةطةنة ماوة كةمرتين و بةئاســـاني

طةنامانة.
َ
بةل ئةو

زؤريان كاريطةري كورتكراوةكان
زؤري بةســـةر بـــوون لـــةزاأل  هةية 
هاوكاري و ســـةرضاوةكاندا ذمارةي
خوَينـــةران و ـــةرةوة

َ
لَيكؤل زانـــاو 

و بةنوَيرتين ئاشـــنابوون دةكات بـــؤ

زانستييةكان ثَيشكةوتووترينبةرهةمة
تايبةتمةنـــدي لةبـــواري هةريةكـــةو

خؤيدا.
سةرهةَلدان مَيذووي

ةرةوان
َ
لَيكؤل طرنطيداني كَيشـــةي

هـــةر فيكرييةكانيـــان، بةبةرهةمـــة
تايبةتمةندي لةبـــواري ةرةوةو

َ
لَيكؤل

سةردةمة ئةم كَيشةي تةنيا خؤياندا
و دَيرينة كَيشـــةيةكي كـــو

َ
نيية، بةل

نوووســـينةوة مَيذووي لةســـةرةتاي
نووسني لةســـةرةتاي هةر واتة هةية،
لةهةموو مرؤظ ضونكة بةرد، لةســـةر
نةبووني كَيشـــةي ساتَيكدا و شـــوَين
كارةكاني ئةنجامدانـــي بـــؤ كات-ي 
نةيانتوانيوة ِراســـترت يـــان هةبووة.
لةكاتةكانيان ســـوود وةك ثَيويســـت
هةموو ناتوانن هةروةهـــا وةربطرَيت 
تايبةتة ينةوانةي

َ
لَيكؤل و ئةو بابـــةت

بخوَينةوة. خؤيان بةبواري
كــــورتكراوةكــــــــان مَيـــذووي
مَيذووي ســـةرةتاي بؤ دةطةِرَيتةوة
نووسني كة لةوكاتةي هةر نووســـني،
تاتة قووِرينةكان نووسراوة، لةســـةر

شَيرزاد سةعيد محةمةد*

كورتكراوةكانةوة لةِرَيي
وةربطرة  زانياري زؤرترين
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كارَيكـــي ســـةردةمةدا لـــةو هـــةر 
كاري كـــة وةك هةبـــووة كتَيبخانـــة
وابووة، كورتكراوةكان دروستكردني
تاتةقووِرينةكان بؤ لةو ســـةردةمةدا
شـــكاندن، و لةطةرمي ثاراســـتنيان
بؤ ثَيضـــراون. بةهَيز بةماددةيةكـــي
نةتوانراوة خوَيندنةوةش مةبةســـتي
بكرَيتةوة، بةرطـــة ئـــةو هةمووكات
ئةو بابةتي  بةكورتكراوةيـــي بؤيـــة
بةرطانة ئـــةو تاتةقووِرينانة لةســـةر

نووسراونةتةوة.
لةكتَيبخانةي شـــَيوةش بةهةمان
ئاســـتةنطي زاناكان ئةســـكةندرية،
لوولكراوةكاني لةخوَيندنةوة زؤريـــان
ســـةردةمةدا لةو كة دةبيني بةرديندا
بؤية دةنووسرا، لةسةر زانيارييةكاني
جؤرة ئةو سةر بابةتةكاني بةناضاري
دةكردةوة، نووســـراوانةيان كـــورت
لةســـةر هةية كورتكراوة بؤنموونـــة
ضريؤكيكؤنكةبةشَيوةيكورتكراوةي
لةســـةردةمي هةروةها ِرةخنةييـــة.
بؤ دروســـتكراوة كورتكراوة كؤنـــدا
ضةكي و فرؤشـــتن ثةيوةســـتنامةي
ناوةِراستيشدا لةســـةدةكاني ثارة،
لةسةر ينةوةيان

َ
لَيكؤل كة قةشـــةكان

دةقـــي دةكـــرد، دةستنووســـةكان
نووسينةوةي و دةستنووســـانة ئةم 
دةستنووسةكان ناوةِرؤكي ليســـتي

دةكردةوة. لةثةراوَيزياندا كورت
كؤنـــدا لةســـةردةمي هةروةهـــا
نةخوَيندةوار بوون، زؤربةي ثاشاكان
ئاِراستةي نووسراوةكانيان كة كاتَيك
بةالي لةثَيشـــدا دةكـــرا ثاشـــاكان
بةمةبةســـتي تَيدةثةِري ســـكرتَيردا
دواتر نووسراوةكان، كورتكردنةوةي
ِرؤذي تا دةخوَينرانةوة. بؤ ثاشـــاكان
ِرؤذانة ســـةركردةكان ئةمِرؤشـــمان

ِرؤذيان ِرووداوةكاني و هةواأل كورتةي
بةردةست. دةطاتة

حةظدةهةمي لةســـةدةي زاناكان
تةواو ينةوةيةك

َ
لةلَيكؤل كاتَيك زاينيدا

بةدياري دانةيةكيان ضةنـــد دةبوون
هةندَيـــك لةهاوِرَيكانيان، بؤ دةنـــارد
تةنيا ديكةيان هاوِرَيكانـــي بؤ بـــةآلم
ينةوةكانيان

َ
لَيكؤل دةقي كورتكراوةي

ذمارةيةكي بؤ كورتكراوانة ئةم دةنارد.
لةو دةنَينـــردران، ـــةرةوة

َ
زؤر لَيكؤل

وةك كورتكـــراوةكان ســـةردةمةدا
بةكارهاتووة طةياندن سيســـتمَيكي
و ةرةوةيـــةك

َ
لَيكــــــؤل لةنَيـــوان

لةنَيوان ةرةوةيةكـــي دي يـــان
َ
لَيكؤل

و ثاشايةكدا. سةفريَيك
سيـــســـتمي بةكـــارهَينــــانـــي
بةســـةردا طؤِرانكاري كورتكراوةكان
طةياندنـــي لةسيســـتمي  هـــات 
طةياندني سيســـتمي  بـــؤ تايبـــةت 
كة بوو ئةوةش لةكاتَيكـــدا طشـــتي
زانستةكان بؤ  فةِرةنسي ئةكاديمياي 
دامـــةزرا. هةظدةهةمـــدا لةســـةدةي
زانا َيـــك

َ
لةكؤمةل ئـــةم ئةكاديميايـــة

ناوبةناو كؤدةبوونةوة كة  ثَيكدةهات
نوَييةكاني بابةتة لةســـةر لَيدوان بؤ 
ئةكاديميـــاي زانســـت، لةئةنجامـــدا
طؤظارَيكي 1665دا ي

َ
لةســـال ناوبـــراو

كورتكراوةكانيان بةبـــواري تايبـــةت
 le journal  des scavans بةنـــاوي
دةربارةي طؤظـــارةدا لةم دةركـــرد،
زانســـت، نوَيي بابةتَيكـــي هةمـــوو 
دةدرا، بةخوَينةران  زانياري و  هةواأل
ســـةرضاوة بؤ خوَيندنةوة هةروةهـــا
ئةو دةكرا ئةمة ســـةرباري نوَييةكان
دةكرا ثَيشـــكةش كة كورتكراوانةي
بوارة طرنطي سةرضاوةيةكي ضةند بؤ

زانست. جياجياكاني

هةذدةهةم ســـةدةي ســـةرةتاي
بوونةوةي و

َ
بـــال بؤ بةســـةرةتايةك 

بةكورتكـــراوةكان تايبةت طؤظـــاري
و بةريتانيـــا مانيـــاو

َ
ئةل لةوآلتانـــي

مانيـــا
َ
لةئةل دادةنرَيـــت. ئةمةريـــكا،

 montatsextracte بةنـــاوي طؤظارَيك
دواتـــر  دةرضـــوو،  1703 ي

َ
لةســـال

ديكـــةي تايبةت طؤظاري ضةندةهـــا
دةرضوون. كورتكراوةكان بةبواري

بةناوي طؤظار يةكـــةم لةبةريتانيا
universal magazine of knowl-

 1747 ي 
َ
لةسال  edge and pleasure

بالوكرايةوة.
ضةندةها لةو مَيـــذووة بـــةدواوة
بـــــةبـــواري تايبـــةت طــــؤظـــاري
دةرضوون، لةئةوروثا كورتكراوةكان
بووة هؤكار سةردةمةدا تاكة لةو كة
جياجياكان زاناي بـــوارة بؤئـــةوةي
طؤِرانكارييةكان ئاطـــاداري لةئةوروثا
يةكرتبن، زانســـتييةكاني ـــة

َ
و هةوال

ئةوروثا ســـةردةمةدا ضونكـــة لـــةو
و دووربووة ناوضةيةكي لَيـــك ضةنـــد
طةياندنيش طواستنةوةو  هؤكارةكاني 
ثَيشكةوتوو ئَيســـتا بةو شـــَيوةيةي
وةك كورتكـــراوةكان نةبـــووة، بؤية
زؤري ســـوودي طةياندن هؤكارَيكـــي

لَيبينراوة.
هةذدةهـــةم ســـةدةي ئةطـــةر 
دةركةوتني بؤ دابنرَيت بةسةرةتايةك
بةكورتكـــراوة تايبـــةت طؤظـــاري 
سةدةي نؤزدةهةم طشـــتييةكان ئةوا
دةركةوتني دادةنرَيتبؤ بةسةرةتايةك
بةكورتكـــراوة تايبـــةت طؤظـــاري 
زانســـتي لةبوارَيكي تايبةتمةندةكان
chemical ab- لةوانة ســـةربةخؤدا

.stracts
ذمارة ســـةدةي بيستةم بةهاتني
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كورتكـــراوةكان شـــَيوازي و و جؤر 
لةم سةردةمةدا كرد، ئَيستاش زيادي
شـــَيوازي جـــؤرو بةهـــــةزارةهـــا
كـــــورتكـــراوةكان خزمةتطـــوزاري
كردنيان

َ
كؤنرِتؤل كة هةيـــة، لةجيهاندا

بةناضاري بؤية بـــووة، زؤر زةحمةت
هاتـــة ديكـــة خزمةتطوزارييةكـــي
خزمةتطـــوزاري ئةويـــش ثَيشـــةوة
بـــؤ كـــــورتكراوةكانـــة ِرَيبـــةري
ـــةرةوةكان

َ
لَيكؤل طــــةيشـــتني زوو 

كورتكراوانـــةي ئـــةو بةناونيشـــاني
هةية كـــة لةبوارةتايبةتمةندةكانـــدا
ئامَيري ئَيستا زياتر لةوةش لةجيهاندا،
لةبواري بةكاردةهَينرَيت كؤمثيوتـــةر
كورتكراوةكاندا، خزمةتطوزارييةكاني
ئينتةرنَيت تؤِري ضةندةهـــا هةروةها
ســـوود بؤ ئَيســـتا لةبةردةســـتداية

خزمةتطوزارييانة. لةو وةرطرتن
لةسةدةي ئَيمة  ئَيستا بةداخةوة 
هةموو ئـــةو لةطةأل بيســـتويةكداين 
بـــــةســـةر كـــة طؤِرانكارييـــانـــةي
و زانياريي تةكنؤلـــؤذي بوارةكانـــي
كتَيبخانـــةدا و خزمةتطوزارييةكانـــي
بةهيض ئَيســـتا تـــا  بةآلم هاتـــووة،
خزمةتطوزاريية جؤرة ئةم شَيوةيةك
تةنيـــا و نييـــة لةكوردســـتـــــاندا
بَيت تايبةت نيية كـــة طؤظارَيكيـــش
كتَيبخانةكان، خزمةتطوزاري بةبواري
ةرةوةي

َ
لَيكؤل و خوَينةر كة لةكاتَيكدا

كة بةوةيـــة ثَيويســـتيان ئَيمـــةش 
بطةنة ِرَيطا خَيراترين ماوةو بةكةمرتين
بوارة تايبةتمةندة زانيارييةكان بةثَيي

جياوازةكان.
كورتكراوةكان    جؤرةكاني

ِراطةيةندراوي ۹ كورتكراوةي
  informative abstract 

كورتةي كورتكراوانةدا، جؤرة لةم

ناو بابةتةكاني ســـةرةكييةكاني ة
َ
هَيل

بةجؤرَيك دةخاتـــةِروو طةنامةكان
َ
بةل

بَيت ســـوودمةند ئةوةندة كة خوَينةر
بةهةندَيك ثَيويستي زؤر ئةطةر كة لَيي
نةطةِرَيتةوة نةبَيت بابةتـــةكان دةقي
جؤرة ســـةرةكييةكة، ئةم بؤ بابةتة
لةطـــةأل كورتكراوانـــة بةبـــةراوورد
ئةوةش دووردرَيذة، ديكةدا جؤرةكاني
لةسةر سةرةكي بريؤكةيةكي بؤئةوةي

بةخوَينةرةكاني. بدات بابةتةكة
وةسفي ۹ كورتكراوةي
 indicative abstract 

ئةوةندةي كورتكراوانةدا لةمجؤرة
دةدرَيت زانياري بكات كة ثَيويســـت
بدات لةِرَيطةوة بِريـــاري و بةخوَينةر
بطةِرَيتةوة دةكات ثَيويســـت كة ئايا
ئةو تةنيا يان بؤ دةقة ســـةرةكييةكة
ئامانجي دةيطةيةنَيتـــة زانيارييانـــة 
جـــؤرة كورتكراوانة ئةم ثَيويســـت،
ديكة، لةجؤرةكانـــي زانيارييةكانـــي

كورترة.
تَيكةأل ۹ كورتكراوةي

 mixed abstract  
لـــةدوو ةيةكـــة

َ
تَيكةل ئةمـــةش 

لةثَيشـــرتدا كة كورتكراوةكةي جؤرة
دةدات ئاماذة تةنيا ثَيدا، ئاماذةمان
كورتةيةك و ســـةرةكييةكان ة

َ
بةخال

طةنامةكان.
َ
بةل لةناوةِرؤكي

ضاودَيري ۹ كورتكراوةي
ِريزبةندي

 listing abstract 
ئةو بابةتانة ضاودَيري ِريزبةندي و
ناوةِرؤكي لةبةرط و بةشي كة دةكات
باســـيان كؤنطرةكانـــدا كارةكانـــي
ناوي جـــؤرةدا لـــةم لَيوةدةكرَيـــت،
و ذمارةي بابةت نووسةرو ناونيشاني
دةخاتة ينةوانة

َ
لَيكؤل ئةو الثةِرةكاني

لَيكرابَيت. باسي بةرطةدا لةو كة ِروو
نووسةر ۹كورتكراوةي

  author abstract
كـــورتـــكراوانـــة جـــؤرة ئـــةم 
نــــووســـةري خـــوودي لةاليـــةن
ئةم دةنوســـرَين، ينةوةكانةوة 

َ
لَيكؤل

زياتر زاراوةيـــةش بةكاردةهَينرَيـــت
هاوثَيضن كورتكراوانـــةي ئـــةو بـــؤ 
لةم ينةوةكةدا،

َ
لَيكؤل دةقـــي لةطةأل

كورتكراوةي بـــةزؤري ســـةردةمةدا
دةبينني كة ينةوانة

َ
ولَيكؤل بابةت ئةو

دةكرَينةوة. و
َ
بال لةطؤظارةكاندا

لةكورتكراوةكاندا ئامانج
لةِرَيي بتوانـــن ـ تـــا خوَينـــةران
طةنامانة

َ
بةل ئـــةو كورتكراوةكانـــةوة

بيخوَينةوة مةبةستيانة كة بذَيرن
َ
هةل

جيياجياكان مةبةســـتة بـــؤ و دواتر
لَي وةربطرن. سوودي

ينـــةوة
َ
لَيكؤل و  ِروونكردنـــةوة ـ 

طةنامةكان.
َ
ناونيشاني بةل لةسةر

لةثةِرةثةِرةكردني دووركةوتنةوة ـ
طةنامةكان.

َ
بةل ي

َ
ئةسل دةقي

ِرَيطـــرة بةســـةر ســـةركةوتن ـ 
كة زمانةوانييةكانـــدا، بةشـــَيوةيةك
دةستي بطاتة زانيارييةكان بةئاساني
خوَينةران بـــةو زمانةي كة خوَينةران

تَيبطةن. لَيي
خوَينةرو كاتـــي ـ بةفرِيؤنةدانـــي

ةرةوة.
َ
لَيكؤل

كورتكراوةكان تايبةتمةندي
هةندَيكتايبةتمةنديوجياكةرةوةو
سةركةوتووةكاني كورتكراوة كة هةن
تازةطةري، لةوانة: جيادةكرَيتةوة ثآ
و بن نوآ ثَيويســـتة كورتكـــراوةكان

دوانةكةون. دةرضوونيان لةوادةي
ثَيويســـتة ئاشـــكرايي، و ِروون 
و ثووخت و كـــورت كورتكـــراوةكان
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لةخوَيندنةوةدا. بن ئاسان
ثَيويســـتة وردي، و ثوختـــي
بن. ثوخـــت وردوو  كورتكـــراوةكان 
طرنط زانياري كورتكراوةكان ثَيويستة
سةرةكييةكاني ة

َ
هَيل لةوانة بطرنةخؤ،

كورتكراوةكـــة طةنـــــامـــة
َ
بةل كـــة 

كات دياريكردنـــي طرتوويةتيةخـــؤ،
كة ينةوةكة

َ
لَيكؤل ِرَيطةي و شـــوَين،

هَيناني بةدةســـت بؤ كراوة ثةيـــِرةو
ينةوةكة.

َ
لَيكؤل ئامانجي

كورتكراوةكان      ئامادةكردني ِرَيطةكاني
كورتكراوةكان ئامادةكردني كاري
تَيدةثةِرَيت سةرةكيدا قؤناغي بةثَينج

ئةمانةن: كة
دةقـــي يةكـــةم: خوَيندنـــةوةي
ئةو لةسةر ثَيويســـتة طةنامةكة، 

َ
بةل

ئامادةكردني بـــةكاري كة كةســـةي
دةكات جَيبةجـــَي كورتكـــراوةكان
وردي و بةباشـــي لةســـةرةتادا 
و بخوَينَيتةوة طةنامةكـــة

َ
بةل دةقـــي

اليةنة ئةو تَيبطات. لةناوةِرؤكةكـــةي
كة ديـــاري بـــكات ســـةرةكييانةش
ثَيويســـتة لةكورتكراوةكةدا ئاماذةي

ثَيبدات.
تَيبينيةكان، نووســـيني دووةم:
كاري ئةوكةسةي كة ثَيويستة لةسةر
جَيبةجَي كورتكراوةكان ئامادةكردني
تَيبينيية دووةمدا لةهةنطاوي دةكات
لةسةر بنووســـَيت خؤي طرنطةكاني 
هةنطاوةدا لةم و طةنامةكان

َ
بةل دةقي

لةسةر دابنَيت ثَيويســـت نيشـــانةي
ثَيويســـتة كة بابةتانةي ئـــةو بِرطةو
بدرَيت ثآ ئاماذةي لةكورتكراوةكةدا
ثرؤطرامي طةنامةكة،

َ
بةل ئامانجي وةك

كة...هتد. ينةوة
َ
لَيكؤل

ِرةشنووس، نووســـيني سَييةم:
دةقـــي خــــــوَينـــدنـــةوةي دواي 

تَيبينييةكان، نووسني و طةنامةكان
َ
بةل

ئامادةكاري كةسي لةســـةر ثَيويستة
ِرةشنووســـي كـــورتكراوةكـــــــــان
كورتكراوةكة ئامادةبكات، دةتوانرَيت
ســـوود لةشـــَيوازي لـــةم هةنطاوةدا
البردني دواي وةربطرَيت، نووسةرةكة
ثَيناســـانةي كة و بِرطة ئةو وشـــةو
خوَينةر يـــان زيـــادن لةدةقةكـــةدا
هةروةها لةســـةريان، هةية زانيـــاري
و ِروونكردنـــةوة دوورخســـتنةوةي

خشتة.
ثَيـــــداضوونـــةوةي ضـــوارةم:
كةسي قؤناغةدا لةم ِرةشنووســـةكة،
ِرةشنووســـي بةســـةر ئامـــادةكار
وابةباش دةضَيتةوة، كورتكراوةكةدا
جطة كة كةســـَيكي ديكة دةزانرَيـــت
ِرةشنــــــووســـةكة لةئامـــادةكاري
بضَيتةوة، ِرةشنووســـةكةدا بةســـةر
ئةمــــانـــة بةســـةرداضوونةوةكةش
و ئةذماركردن نيشـــانةي دةطرَيتةوة:
شَيوازي و ِرَيزماني ةي

َ
هةل و ةضنيي

َ
هةل

لةطواســـتنةوةي وردي و نووســـني
و دوورخســـتنةوةي زانيــارييـــةكان

نامؤ. زانياري
كورتكراوةكة نووسيني ثَينجةم:
دواي كــــــــؤتايـــي، بةشـــَيوازي
كورتكراوةكان بةســـةرداضوونةوةي
ئامادةكار كةســـي لةهةموواليةكةوة،

كؤتايي دةينووسَيتةوة. بةشَيوةي
شـــَيوةيةك بةهةموو ئةوةي دواي
شـــيكردنةوةي اليةكةوة لةهةموو و 
دةكات دةقةكـــة بـــؤ ثَيويســـت
دةقةكـــة وةهـــا بةشـــَيوةيةكي  و 
بَيت ئاســـان زؤر كة دةنووســـَيتةوة
دةكةوَيتةوة دوور و خوَينـــةر لةاليي
ســـادة زمانَيكي و ناديار لةوشـــةي
خوَينةر لـــةالي كة بةكاردةهَينَيـــت

بَيت. ئاسان تَيطةيشتني
كورتكراوةكةش كورتي و درَيـــذي
بابةتة دةقي كورتي و بةدرَيذي بةندة
هةموو نييـــة مةرج ســـةرةكييةكة،
يةك بةقةدةر بابةتـــةكان كورتراوةي
هةندَيك هةرضةندة بن، درَيذ و كورت
درَيذي و كـــورت بـــؤ ثَيـــوةر هةية
كورتكراوةكة لةوانة: كورتكـــراوةكان
1/20 بابةتةكة بؤ 1/10 ي بابةتةكـــة
بَيت.  بؤ 70 وشة 30 وشة يان بَيت،

بةكؤمثيوتةر كورتكردنةوة
ئامَيرةوة لةِرَيـــي كورتكردنـــةوة
كؤمثيوتـــةر بةبةكارهَينانـــي يـــان 
ســـةدةي ثةنجاكاني بؤ مَيذووةكةي
جؤرة ئـــةم دةطةِرَيتةوة، ِرابـــردوو 
لةبةكارهَيناني بريتيية كورتكردنةوةية
كورتكردنةوةدا، لـــةكاري كؤمثيوتةر
لةيةكرت وشةكان جياكردنةوةي دواي
زؤر وشانةي ئةو و دوورخســـتنةوةي
و دوورخســـتنةوةي دووبارةدةبنةوة

بةستنةوة. ثَيكةوة ئامِرازةكاني
كؤمثيوتةر ئامَيري بةكارهَينانـــي
دةطةِرَيتةوة كورتكردنةوةدا لةكاري
ثَيشكةوتني يةكةميان، هؤكار، دوو بؤ
دووةميان كؤمثيوتـــةر، تةكنؤلؤذيي
لةِرَيـــي وةرطَيـــِران دةركةوتنـــي

كؤمثيوتةرةوة.
ســـةدةي ثةنجاكانـــي لةثَيـــش 
تةنيا كؤمثيوتـــةر ئامَيري ِرابـــردوو
بةكاردةهَينرا، ذمَيرياريـــدا لـــةكاري
دةركةوت كـــة ئـــةوةي بـــةآلم دواي
لةطةأل كار كة دةتوانَيت كؤمثيوتـــةر
وةك بكات هجا-شدا ثيتةكاني هَيماو
بوو واآل زياتر بوار ذمارةييةكان، هَيما
لةكاري كؤمثيوتةر بةكارهَينانـــي بؤ 
بةكارهَيناني دواتـــر وةرطَيِرانيشـــدا،

كورتكراوةكاندا. لةبواري
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دةتوانرَيت ِرايطةياند، كة زانا يةكةم
كورتكردنةوةدا لـــةكاري كؤمثيوتةر
،1952 ي

َ
لةسال بوو لون بهَينرَيت بةكار

1958 يةكةم  ي
َ
لةســـال ناوبراو زاناي

تَييدا كة وكـــردةوة
َ
بال ينةوةي

َ
لَيكؤل

كورتكراوةكاني ئامادةكردني شَيوازي
خستةِروو. كؤمثيوتةرةوة لةِرَيي

بوونةتـــة طرنـــط دوو هـــؤكاري
ثشـــت ببةســـرتَيت كة هؤي ئةوةي
لةكاري كؤمثيوتـــةر بةبةكارهَينانـــي
زيادبوون يةكةميان، كورتكردنةوةدا،
فيكرييـــةكان بةرهةمـــة لةِرَيـــذةي
ئةمـــةش خـــوالوة، بــــةشـــَيوازى
زياتـــر طرنطيدانـــي دةبَيتـــة هـــؤي
كورتكـــراوةكان. بةخزمةتطوزاريـــي
نَيوان لةمـــاوةي زؤري دووةميـــان،
بةدةقي طةنامةيةك

َ
بةل وكردنةوةي

َ
بال

هةمان وكردنـــةوةي
َ
بال و بنةِرةتـــي 

كورتكراوة. بةشـــَيوةي طةنامـــة
َ
بةل

ئاســـتةنط دةبَيتةهؤي كة ئةمـــةش
درةنط و خوَينةرانـــدا لةبةردةمـــي 

نوَييةكان. بةسةرضاوة طةيشتن
سةرضاوةكان 

خدمات اِّـعلومات امان، محمد محمد د. .1
،1985 اِّـريـــخ، دار الريـــاض: و اِّـكتبـــات،

ص133.
دكتورة عبد الهـــادي، فتحي 2. د. محمـــد
واالستخالص، التكشيف زايد. الحليم عبد يسرية
،2000 اللبنانيـــة، اِّـصريـــة دار القاهـــرة،

ص244.
مجال َّـ محاضـــرات الوردي، 3. د. زكـــي
اِّـعلومات قسم طلبة على القيت اِّـعلومات خدمات

.1991 سنة البصرة جامعة واِّـكتبات
اِّـســـتخلصات، عمل بدر، انور 4. احمـــد

1990، ص172. االكادمية، اِّـكتبة القاهرة:
كتَيبخانـــةو لةزانســـتي *بةكالؤريـــؤس

زانيارييةكاندا

ئاطركةوتنةوة
دةكات زياد زةوي طؤي طةرمبووني دياردةي

ئةنجامدراوة، ئوسرتالي تاسمانيا ي زانكؤي لة كة جيهاني نوَي ينةوةيةكي
َ
لَيكؤل

لة ئةنجامي كاربؤنةي ئةو كة طةياندووة بةوة زاناكاني دةرةئةنجامي هاوِرايي و
كةش هةية. طؤِرانةكاني لةسةر كاريطةري دةردةضَيت زةبةالحةكانةوة ئاطرة

لة ي ئاطر
َ
”ِرؤل ووتي ينةوةكة

َ
لَيكؤل تيمي ســـةرؤكي بؤومان، دةيظد ثرؤفيســـؤر

ئَيســـتا تا بؤومان بة ووتةي ســـةنطَينراوة“
َ
هةل نرخ كةم كةشـــدا، طؤِرانةكاني

لة كاربؤنةي ئةو و جَيطـــرية ئاطركةوتنةوة كاريطةري ثَييـــان وابووة، زاناكان
دووبارة كاربؤنةي ِرووةكةكان لة ئةو بِري بة ئةنجاميانةو دةردةضَيت، يةكسانة

دَينن. بةكاري طةشةكردنياندا
لة كردووة ئاطريان كةمبوونـــةوةي تَيبيني م بةِرَيوةبةرانـــي توَيذينةوةكة

َ
بةال

كةمبوونةوةي  بؤ ئةمةش دةطةِرَيننةوة هؤكاري ئَيستا، تا 1870 ةوة، ني
َ

َساال
لةطةل هاوِرَي دياردةية ئةم ثرؤفيسؤرة، ئةو ووتةي بة داري،

َ
ئاذةل و

َ
كشتوكال

كةوتنةوةي ئاطري و ووزة بةرزبوونـــةوةي دةبنةهؤي طؤرانة ذينطةييةكانـــدا
دةخاتة و فشار دةكات زياد كاربؤن لة كةشـــدا بِري دياردةيةش ئةم زةبةالح،
بةكارهَينراو كاربؤني بِري بةمةش دارستانةكان، دروستبوونةوةي دووبارة سةر

كةمدةبَيتةوة.
جيهان ئةم دوواييةي طةورةكانـــي ئاطرة كة رايطةياندووة بؤومان ثرؤفيســـؤر
ثرؤفيســـؤر زةويةوة، طؤي طةرمبووني دياردةي بة ثةيوةنديدارن ِراســـتةوانة
ئةو تَيبيني كاتة ئـــةو بطؤِريت، ذينطة ”ئةطـــةر ووتي قســـةكانيدا لة درَيذةي
سةركيشي لة دارستانةكان ئَيستا كردووة، دروستت كة دةكةيت ناهاوسةنطيية

بكةنةوة“. دروست هاوسةنطيية ئةو ئةوةدان،
ثَيكهاتةي و شيكاريي بؤ ئةمريكي نيشتيماني سةنتةري لة ج،

َ
بةل جَينيفةر دكتؤر

ووتي ينةوةكة،
َ
لَيكؤل ِرَيظةبةرياني لة يةكَيكة كة كاليفؤرنيا، زانكؤي لة ذينطةيي

وةك طازةكاني لةسةر هةية كاريطةري ئاطركةوتنةوة نيشانيانداوة، ”مؤدَيلةكان
بة تةم“ و هةواييةكان تةنؤضكة دروستبووني و ميثان كاربؤن، نؤكســـيدي دووا
كَيشةكاني دةرةئةنجامي ضارةسةركردني بؤ سةرةكي ج، ِرَيطةضارةي

َ
بةل ووتةي

دكتؤر، وتةي بة هةسارةية، لةم بةشَيك وةك دياردةيةية ئةو ةكردني
َ
مامةل ئاطر،

سروشتةية. ئةم توخمَيكي تري هةوا و جؤري ئاو بةهةمان ئاطر
دةريانخســـتووة توَيذينةوةكة بةِرَيوةبةراني ينةوةكةياندا

َ
لَيكؤل لة ئةنجامطرييي

ذينطةي طؤِراني بة ثةيوةنديدار داهاتووي سةنطاندنةكاني
َ
هةل لة ثيويستة كة

بكرَيت. شيكار ووردي بة ئاطر ي
َ
ِرؤل جيهاني، ذينطةي

بةرزبوونةوة بريتيية لـــةو ثةنخواردنـــةوةى طةرمى دياردةى شـــايانى باســـة
روو زةويدا دةورى هةواى بةرطى ضينى نزمرتين طةرمى لةثلةى كة لةسةرخؤيى
لةسةرةتاى هاوســـةوة دةرضووةكانى طرين زيادبوونى طازة ئةنجامى لة دةدات

ئَيستا. تا ثيشةسازييةوة شؤِرشى
هةَلطورد و:
ABC Science سةرضاوة:
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بةثَيي مـــرؤظ لةشـــي خانةكاني
م

َ
بةال دةبن، دابةش لةلةشدا ثَيويست

لةلةشـــدا خانة َيك
َ
كؤمةل هةندَيجـــار

دابةش بةخَيرايي زؤر كة دةبن دروست
ثَييان ثَيويستي لةش بَيئةوةي و دةبن
خانة ئةم كات بةتَيثةِربوونـــي و بَيت
خانانة بةمجؤرة نامرن دروســـتبووانة

شَيرثةنجة. دةوترَيت
طرنطة لةلةشدا كة شلةيةكي خوَين
نؤ بؤ حـــةوت كـــة نزيكةي لةســـةدا
ثَيكهاتووة ثَيكدَينَيت،  لةش  لةكَيشي
ثةِرةكاني و سثي ســـوورو لةخِرؤكةي

خوَين. زةرداوي
َ

لةطةل خوَين
دةكةوَيتة كـــة  ئَيســـك مؤخـــي 
خانةي َيك

َ
كؤمةل ئَيسكةوة ناوةِراستي

قةدةخانة، دةوترَيت ثَييان لةناوداية
ســـةرضاوةي ئـــةم قةدةخــــانانـــة
سووروسثي خِرؤكةي دروســـتبووني
هةريةكةشـــيان خوَينن. ثةِرةكاني و 
بةجَيدَينَيت. لةلةشدا تايبةتي فرماني

فرمانـــي ســـوورةكان خِرؤكـــة 
ئؤكسجينة طواستنةوةي  سةرةكييان 
خوَين ثةِرةكاني لةش، بؤشـــانةكاني

خوَين لةكاتي مةياندنة خوَين فرمانيان
ســـثييةكان خِرؤكة م

َ
بةال بةربووندا،

دذي كردنة بةرطري سةرةكييان فرماني
دَينةلةشـــةوة كة بَيطانانةي ئةو تةنة
ثَيكهاتوون ســـثييانة خِرؤكة كة ئةم
لةخوَين جؤراوجـــؤر خانةي لةثَينـــج
تفت، (ترش، خِرؤكةي سثي ئةوانيش
خانة)، ليمفة

َ
لةطةل خانة تاكة هاوتا،

دةكرَين خانةكانة ليمفة هةرضي م
َ
بةال

T- تي خانةي ئةوانيش جؤرةوة بةدوو
.B-cell بي خانةي

َ
cell لةطةل

ضيية؟ خوَين شَيرثةنجةي
نائاسايي ســـثي خِرؤكةي كاتَيك
ثَيويســـتي كة لةش لةنـــاو خوَينـــدا
فرماني و دةبن دروســـت نيية ثَييان
هةروةها بةجَيناهَينن بةخؤيان تايبةت
خانة بةم نامرن، كات بةتَيثةِربوونـــي
دةوترَيت لةناو خوَيندا دروســـتبووانة

.Leukemia خوَين شَيرثةنجةي
يةكطرتووةكاني لةواليةتة نة

َ
ساال

هةزار نؤ و نزيكةي بيســـت ئةمريـــكا
هةزار دوو و كـــةس لةثَيطةيشـــتووان
دةبن. نةخؤشيية ئةم تووشي

َ
مندال

بوون تووش هؤكاري
بةم تووشبوون هؤكاري تائَيســـتا
ضةند م

َ
بـــةال نةزانراوة، نةخؤشـــيية

هةن كةئةطةري تووشـــبوون هؤكارَيك
لةمرؤظدا، زياددةكةن نةخؤشيية بةم

وةك: مةترسيدارانةش لةوهؤكارة
:Radiationبـــةرز تيشـــكةوزةي
بةرز وزةي بةتيشكة مرؤظ بةركةوتني
زياد نةخؤشيية بةم ئةطةريتووشبوون
لةجةنطي ئةوانةي هـــةروةك دةكات،
بةر بؤمبي لةذاثؤن دووةمي جيهانيدا
لةبواري هةروةهـــا كةوتـــن ئةتؤمي 
نةخؤشانةي ئةو ثزيشكيدا ضارةسةري
بةكاردةهَينرَيت بؤ تيشـــكيان كة زؤر
ئةطةري نةخؤشـــيان دياريكردني بؤ 

زياترة. نةخؤشيية بةم توشبوونيان
كيميايي: بةمـــاددةي بةركةوتـــن
لةبةنزيـــن زؤر بةبِرَيكـــي بةركةوتـــن
تووشـــبوون مةترســـي و فؤرمالـــني
زياددةكةن. خوَيـــن بةشـــَيرثةنجةي
ضارةســـةري بةكارهَيناني هةروةهـــا
نةخؤشـــانةي ئـــةو بـــؤ كيميايـــي 
لةلةش هةية ديكةيان شـــَيرثةنجةي

خوَين شَيرثةنجةي
هةية  ضارةسةري
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بؤ بةكاردةهَينن كيميايي و دةرمانـــي
نةخؤشييةكةيان، كردني ضارةســـةر
نةخؤشيية بةم تووشبونيان ئةطةري

 Alkylating دةرمانـــي وةك زؤرة
.agent

كةســـانةي ئةو مةنطؤل: كةســـي
بؤماوةيي كؤنيشـــانةي ةتي

َ
كـــة حال

شـــَيوة بةهةمان هةية مةنطؤلييـــان
نةخؤشيية بةم تووشبوونيان مةترسي

زؤرة.
بةظايرؤســـي مرؤظ تووشـــبووني

T كة  خانةي خوَينـــي شـــَيرثةنجةي
 T-cell تووشـــي ليمفةخانةي جؤري
تووشـــبوونيان دةبَيـــت مةترســـيي
درَيذخايةن ليمفةخانةي بةشَيرثةنجةي

زؤرة.
تــــووشـــبوون بـــةم هةرضةنـــد
ظايرؤســـةوةية، بةهؤي نةخؤشـــيية
لةكةســـَيكي كة دةرنةكةوتووة م

َ
بةال

كةسَيكي بؤ طوازرابَيتةوة تووشبووةوة
ديكة.

خوَين شَيرثةنجةي جؤرةكاني
1.شَيرثةنجةي خوَين بةشَيوةيةكي
بةدووجـــؤري دةكــــرَيـــت طشـــتي 

سةرةكييةوة
درَيذخايةن خوَيني شـــَيرثةنجةي

 Chronic leukemia هَيـــواش ـ 
جؤرةيان بةم نةخؤش تووشـــبووني
كاريطةريالوةكيهَيواشدةردةكةوَيت
لةسةر مةترسي نةخؤشداو لةشي لةناو

كةمرتة. نةخؤش
توند خوَينـــي شـــَيرثةنجةي  .2

 acute leukemia
كاريطةري بةمجؤرةيان تووشبوون
و دةردةكـــةون خَيـــرا الوةكـــي زؤر
بةتةواوةتي تووشـــبووةكانيش خانة
مةترسيشـــي هةروةها لةكاردةكةون
خانة و زياتـــرة بؤ ســـةر نةخـــؤش

خَيـــرا زؤر تووشـــبـــووةكانيـــــش
دابةشدةبن.

بةطوَيرةي خوَين شَيرثةنجةي م
َ
بةال

دةبَيت تووشي ئةو خِرؤكة ســـثييةي
دةكرَيت بةضوار جؤرةوة:

ليمفةخانـــةي شـــَيرثةنجةي  .1
ئــةمجؤرةيان   CLL درَيذخــــايـــةن
دةردةكةوَيت بةتةمةنةكاندا لةكةسة
ثةنجاو لةســـةروو كـــة تةمةنييـــان
دا

َ
لةمندال م

َ
بـــةال ييةوةية،

َ
ثَينج ســـال

دةرناكةوَيت.
مؤخَينـــي شـــَيرثةنجــــةي  .2

درَيذخايةنCML ئةمجؤرةيانلةكةسة 
دةردةكةوَيت. ثَيطةيشتووةكاندا

دروســـتكةري شـــَيرثةنجةي  .3
ئةمجؤرةيان   ALL توند ليمفةخانةي

دةردةكةوَيت. ندا
َ
لةمنداال بةزؤري

توند مؤخَينـــي 4. شـــَيرثةنجةي
كةسة و ن

َ
لةمنداال AML ئةمجؤرةيان

دةردةكةوَيت. ثَيطةيشتووةكاندا
شَيرثةنجةي نةخؤشي ضارةسةري
طشـــتي ضةند بةشـــَيوةيةكي خوَين 
ِرَيطايةك بةكاردةهَينرَيتبؤ ضارةسةري

لةوانة: نةخؤشيية ئةم
كيميايي ضارةسةري

نةخؤشـــانةي تووشي ئةو زؤربةي
ئةم نةخؤشـــيية دةبن ضارةســـةري
نةخؤشةكة كة بةكاردةهَينن، كيميايي
بؤكوشـــتني لَيدةبينَيـــت ســـوودي 
خانة تووشـــبووةكان بةشـــَيرثةنجة،
نةخؤشـــييةكة جـــؤري  بةثَيي كـــة 
وةردةطريَيت، ضارةسةر نةخؤشـــةكة
م

َ
بةال دةرزييةوة، يان دةمةوة لةِرَيي

ِراستةوخؤ لَيدانةكة دةرزي هةندَيجار
Cerebro- فلوتةوة

َ
ةسَيربرؤسثاينال

ل

دةدرَيت. spinal fluid
مَيشك دةوري ِروونة شلةيةكي كة
ثشـــتدا لةبِربِرةي ثةتكـــي و دِركـــة

ئـــةو لةبةرئـــةوةي ئةمـــةش داوة، 
دةرزييةوة يان دةمة لةِرَيي دةرمانةي
مَيشك خانةكاني ناطةنة وةردةطريَين
تؤِرة ئةو بةهؤي ئةويش دِركةثةتك و
خوَين وتةي

َ
كـــة ثاال خوَينانةي ملولة

دةكةن.
ضارةســةري الوةكييــةكان كاريطــةرة

كيميايي
هةمـــوو طشـــتي بةشـــَيوةيةكي
بةكاردةهَينرَين بؤ ئـــةو ِرَيطايانـــةي
َيـــك

َ
كؤمةل شـــَيرثةنجة ضارةســـةري

نةخؤش كاريطـــةري الوةكي لةســـةر
شـــَيوةش بةهةمـــان ـــن،

َ
بةجَيدَيل

َيـــك
َ
كؤمةل كيميايـــي ضارةســـةري

ئةمةش كة كاريطـــةري الوةكي هةية،
دةرمانةي ئةو جؤري بِرو لةسةر بةندة

بةكاردةهَينرَين.
كيميايي لةدةرماني سوود نةخؤش
ئةم دةرمانانة وةردةطرَيت لةبةرئةوةي
زؤر كة خانانةي ئةو كاردةكةنةســـةر
ئةو بةتايبةتي دةبن دابةش بةخَيرايي
شَيرثةنجةبوون. تووشي كة خانانةي
دةرمانانة ئةم  ئةوةشـــدا

َ
لةطةل م

َ
بةال

خانةي دةكةنةســـةر خراث كاريطةري
لةوانة: لةلةشدا ديكة

دةرمانانة ئةم خوَيـــن: خانةكاني
دةكةنةســـةر الوةكـــي كاريطـــةري
و بةرطـــري خانةكانـــي كؤئةندامـــي
خوَين، و ثةِرةكاني سوورةكان خِرؤكة
تووشي زؤر بةئاساني نةخؤش َبةمةش
خوَين بةربوون دةبَيتلةطةل هةوكردن،

ماندوَيتي. و بةالوازي هةستكردن
لةبةر ِرةطـــي مـــوو: خانةكانـــي
ئةم لةســـةر دةرمانانة ئةم كاريطةري
قذي ِرووتانةوةي دةبَيتةهؤي خانانة
بةكارنةهَيناني دواي م

َ
بـــةال نةخؤش،

نةخـــؤش ئـــةم ضارةســـةرة قـــذي
زؤرجار م

َ
بةال بةطةشة، دةستدةكاتةوة
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ِرةنطَيكـــي جياواز تازةية ئةم قـــذة
وةردةطرَيت.

كؤئةندامي ناوثؤشي خانانةي ئةو
هةرسييان كردووة: دةرماني كيميايي
ناودةم، وشـــكبوونةوةي دةبَيتةهؤي
نجدان،ِرشانةوة،سكضوونهةروةها

َ
هَيل

لةنةخؤشدا خواردن ئارةزووي نةماني
ئةم هةندَيجار م

َ
بـــةال دةردةكةوَيـــت.

لةِرَيـــي دةتوانرَيـــت كاريطةرييانـــة
كةمبكرَيتةوة دةرمانةوة بةكارهَيناني

 بكرَيت.
َ

كؤنرتؤل هةر يان
هةندَيك ســـةرةوة لةمانةي  جطة 
شَيرثةنجة بؤضارةسةري كة دةرمان
ئةوةي دةبَيتةهؤي بةكاردةهَينرَيـــت
ذن نةزؤكي بكات نةخؤش تووشي كة

ثياو. يان بَيت
ئـــةوةي دةبَيتةهـــؤي لةذنـــدا 
ســـووِري ناِرَيكوثَيكي كـــة تووشـــي
وةستاني يان بَيت كةوتنةســـةرخوَين
كاريطةري بةمةش بةتةواوي سووِرةكة
دةبَيت بـــةدواوة الوةكـــي ديكـــةي
لةثياودا م

َ
بةال زَي. وشـــكبووني وةك

دروستبووني وةســـتاني دةبَيتةهؤي
ببَيتةهؤي لةوانةية بةمةش تؤوةكان،
دروستبووني يةكجارةكي وةســـتاني
نةخؤش بةمةش لةثيـــاودا تؤوةكان
بؤ بؤية دةبَيـــت، تووشـــي نةزؤكـــي
ةتـــة بؤئةوةي

َ
حال ئةم ضارةســـةري

وةضةخســـتنةوةي تواناي نةخـــؤش
ثَيش دةبَيت لةدهاتـــوودا، هةبَيـــت
تؤوي كيميايي ضارةسةري وةرطرتني
لةشوَيني و نةخؤشـــة وةربطريَيت ئةو
ئةو زؤربةي م

َ
بةال بطريَيت.

َ
هةل تايبةتدا

كة ضارةســـةري كيمياييان نةي
َ
منداال

طةيشتنيان بةقؤناغي وةرطرتووة دواي
تؤويـــان دروســـتبووني ثَيطةيشـــتن
م

َ
نةبوون، بةال نةزؤك و ئاســـايي بووة

كوِر ض
َ

ئةوةشدا هةندَيك مندال
َ

لةطةل

بوون. دواي ثَيطةيشتن نةزؤك كض يان
كيميايـــي دةرمانـــي هةندَيـــك
ضارةســـةري دةووترَيت ثَييان هةية
مةبةســـتدار كة زياتر بؤ ضارةسةري
مؤخي جـــؤري خوَيني شـــَيرثةنجةي

درَيذخايةن بةكاردَيت.
الوةكيان كاريطةري دةرمانانة ئةم
كةمرتة لةضاو جؤرةكاني ديكة، ضونكة
كاردةكةنةســـةر دةرمانة  جؤرة ئةم 
شـــَيرثةنجة خانـــة تووشـــبووةكاني
خانة سةر كارناكاتة م

َ
بةال لةخوَيندا،

ئاساييةكان.
ضارةسةري بايؤلؤذي

جؤري هةندَيك بؤ ضارةسةرة ئةم
بةكاردةهَينرَيت خوَين  شـــَيرثةنجةي
ضارةسةري يان بةباشـــبوون ئةمةش
نةخؤش كؤئةندامي بةرطريدةبَيت، كة
ضارةســـةرة ئةم دةرزييةوة لةِرَيـــي

وةردةطرَيت.
تووشـــي كة نةخؤش هةندَيك بؤ 
جـــؤري خــــوَينـــي شـــَيرثةنجـــةي
بـــوون، درَيذخايـــةن َليمفةخانـــةي
مؤنؤكلؤنال لةِرَيي ضارةســـةردةكرَين
كردارَيكة ئةمـــةش ئةنتـــي بـــؤدي،
لةِرَيي خانة بةشَيوةيةكي دةســـتكرد
ثاشـــان دةكرَيت ئامادة ؤنكردنةوة

َ
كل

ضونكة بةكاردةهَينرَيت، بؤ نةخـــؤش
خوَيني لةناو بةرهةمهاتووة ماددة ئةم
تووشبووةكاني خانة

َ
لةطةل نةخؤشدا

بةمةش يةكدةطرَيـــت شـــَيرثةنجةدا
دةســـت نةخؤش بةرطري كؤئةندامي
جـــؤرة ئـــةم بةكوشـــتني دةكات 
مؤخي ئَيســـكدا. و لةناو خوَين خانانة
تووشي كة نةخؤشانة ئةو بؤ هةروةها
درَيذخايـــةن مؤخـــي شـــَيرثةنجةي
دةكرَين بايؤلؤذي ضارةســـةري بوون،
ماددةي بةرهةمهَيناني لةِرَيي ئةويش

بةِرَيطةي   interferon ئينتةرفريؤن

ئةندازةيبؤماوةييثاشانبةكارهَيناني
ســـوودي نةخؤش بؤ ئـــةم ماددةية
ماددةية ئـــةم ضونكة لَيدةبينَيـــت،
طةشـــةي كةمكردنةوةي دةبَيتةهؤي

بةشَيرثةنجة. توشبووةكان خانة
الوةكييةكــانيشـــي كاريطةرييـــة
كة ضارةســـةرةكة بةثَيـــي جـــؤري
بؤ لةنةخؤشـــَيكةوة بةكاردةهَينرَيت
لةوانةش جياوازة ديكة نةخؤشـــَيكي
لةشي وســـاني

َ
هةال ســـووربوونةوةو

نةخؤش تووشبووني هةروةها نةخؤش
ديكة. كَيشةي ضةندين و بةكةمخوَيني

تيشكي ضارةسةري
بةكارهَيناني لةِرَيي ضارةسةرة ئةم
دةبَيـــت بـــةرزةوة  وزةي تيشـــكة 
تووشـــبووةكان خانـــة بؤكوشـــتني
ضارةسةرة ئةم زؤرجار بةشَيرثةنجة،
مَيشك ،

َ
سثل وةك، لةش بؤ بةشـــَيكي

لةش ديكـــةي يان بـــؤ بةشـــةكاني
ئةوةشـــدا

َ
لةطةل بةكاردةهَينرَيـــت،

لةش هةموو بؤ ِراســـتةوخؤ هةندَيجار
بةكاردةهَينرَيت.

نةخؤش بـــؤ كاريطـــةري الوةكي
نةخؤشـــةكة كة ئةوةي دةبَيتةهؤي
بكات، بةماندووَيتي هةست بةردةوام
ســـووربوونةوة، دةبَيتةهؤي هةروةها
ثَيستي ناسكبوونةوةي وشكبوونةوة،
لةســـةر بةندة  ئةمةش  كة  نةخؤش،
لَيدراوة تيشكةكةي كة ئةو شـــوَينةي
نةخـــؤش لةهةمان ئةطةر لةلةشـــدا.
وةربطرَيت كيمياييش ضارةسةري كاتدا

دةبن. خراثرت كاريطةرييةكان
مؤخــي قةدةخانةكانــي طواســتنةوةي

ئَيسك
قـــةدةخانـــةكان طواســـتنةوةي
بؤ ديكةيـــة ِرَيطايةكـــي بؤنةخـــؤش
ضونكة نةخؤشـــييةكة، ضارةســـةري
قةدةخانانةوة لةم سثييةكان خِرؤكة
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دةبن، دروست ئَيسكدان لةمؤخي كة
بِرَيكي نةخؤش ثَيويســـتة ســـةرةتا
تيشكي ضارةســـةري و زؤر لةدةرمان
دةبَيتةهـــؤي بةمـــةش وةربطرَيـــت،
تووشـــبووةكان خانـــة كوشـــتني 
ئاساييةكان خانة

َ
لةطةل بةشَيرثةنجةو

لةمؤخي ئَيســـكدا، ثاشـــان نةخؤش
طواســـتنةوة لةِرَيـــي دةتوانَيـــت
بةمةش وةربطرَيت قةدةخانةي تـــازة
دةكةن ئـــةم قةدةخانانـــة دةســـت
ئاســـايي خانـــةي بةدروســـتكردني

سثي. خِرؤكةي
ئاســـايي قةدةخانةي نةخـــؤش
يـــان دروســـت وةردةطرَيت لةســـَي
وةرطرتني لةوانـــة: جَيطاي جيـــاواز
ئَيســـك، لةمؤخـــي قةدةخانـــةكان
خوَيني لةناو قةدةخانةكان وةرطرتني
دواي ئةمةش بةخشـــةر، كةســـَيكي
دةبَيت تايبةت دةرمانـــي وةرطرتني
بؤهانداني بةخشـــةرةكة كةســـة بؤ 
و هاتني قةدةخانةكان ئَيســـك مؤخي
قةدةخانةكان وةرطرتني بؤناوخوَين،
لةناوكةثةتكيكؤرثةلةدوايوةرطرتني
لةثلةي دةطريَين

َ
هةل قةدةخانانة ئةم

بةكارهَينان. كاتي تا بةستندا
وةرطرياوةكاني قةدةخانة نةخؤش
بؤرييةكي لةِرَيـــي بؤدةطوازرَيتـــةوة
دادةنرَيت كـــة ثالســـتيكي باريكـــي
مل طةورةكاني خوَينـــة لةموولوولـــة
دةتوانرَيت ِرَيطايةوة لةم سنطدا. يان
بنَيرَيـــن وةرطـــرياوةكان قةدةخانـــة

بؤشوَيني مةبةست لةلةشدا.
قـــةدةخانـــةكان طواســـتنةوةي
يان خؤيـــةوة نةخؤش لـــة لةوانةية
لةم بةيةكَيك بَيت ديكةوة لةكةسَيكي

ِرَيطايانة:
خؤي نةخؤش قةدةخانةي طواستنةوةي
قةدةخانـــةي ِرَيطةيـــةدا لـــةم 

ثاش وةردةطريَيت، خـــؤي نةخـــؤش
قةدةخانة بـــؤ ضارةســـةر وةرطرتني
خانة بةكوشتني ئةويش وةرطرياوةكان
ئةم ئينجا بةشَيرثةنجة تووشبووةكان
نزمي لةثلةي دةطريَين

َ
هةل قةدةخانانة

نةخؤش كاتـــدا لةهةمان بةســـتندا،
كيميايي زؤري ضارةســـةرَيكي دةبَيت
ئـــةوة دواي وةربطرَيـــت و تيشـــكي
بؤ دةطوازرَيتةوة طرياوةكان

َ
هةل قةدة
نةخؤش.

كةســَيكي قةدةخانــةي  طواســتنةوةي
نةخؤش بؤ بةخشةر

قةدةخانةكان لـــةم ِرَيطةيةيانـــدا
بةخشـــةر ئـــاســـايي لةكةســـَيكي
و خوشـــك زؤرجار كة وةردةطريَيـــت
دةبنة باوك و دايك يان نةخؤش بـــراي
ثشـــكنيني ئةوةي دواي بةخشـــةر.
بةخشةر لةنَيوان ئةنجامدةدرَين خوَين
لةطونجاني نيابـــوون

َ
دل بؤ و وةرطردا

خوَينيان.
لةنَيوان قةدةخانــةكان طواســتنةوةي

دوانةيةكي ضوونيةكدا
يةكَيك ئةطـــةر ِرَيطةيةياندا لـــةم 
تووشـــي لَيكضـــووةكان لةدووانـــة
دةتوانرَيت ببَيـــت نةخؤشـــيية ئةم 
ئاساييةكةي كةســـة قةدةخانةكاني

بطوازرَيتةوة. بؤ ديكةي
الوةكـــي كاريطـــةري هةرضـــي 
بـــؤ قةدةخانةكانـــة طواســـتنةوةي
طواســـتنةوةي لةئةنجامي نةخـــؤش
نةخؤش شَيوة بةهةمان قةدةخانةكان
الوةكي َيك كاريطةري

َ
كؤمةل تووشـــي

بةنةخؤشي تووشبوون لةوانة دةبَيت
كاريطةري

َ
لةطةل خوَينبةربوون ديكةو

بِرَيكي نةخؤش ضونكة ديكة، الوةكي
تيشكي و كيميايي لةضارةسةري زؤر
ئةمانـــةش ســـةرةِراي وةرطرتـــووة.

ةتي 
َ
حال تووشـــي لةوانةية نةخـــؤش

 (graft- versus host disease)
بةرةنطاربوونةوةي لةئةنجامـــي بَيت
قةدةخانة لـــةدذي بةرطـــري لـــةش
كاردةكاتةســـةر بةمةش طوازراوةكان
وةك لـــةش جياوازةكانـــي ئةندامـــة
هـــةرس. بؤية بؤري جطةر، ثَيســـت،
نةخؤش ةتة

َ
حال ئةم بؤ ضارةســـةري

كؤئةندامي وةستاني دةرماني دةبَيت
ci- دةرماني وةك وةربطرَيت بةرطري

Steroid . closporin يان
نةخؤش وريايي

نةخؤشي نةخؤشانةي تووشي ئةو
بوون لةئةنجامي شـــَيرثةنجةي خوَين
ثَيويســـت ضارةســـةري وةرطرتنـــي
دةبنةوة. طريوطرفت َيك

َ
كؤمةل تووشي

بةورياييةوة دةبَيـــت بؤية نةخـــؤش
بكات، كَيشـــانةدا ئةم

َ
لةطةل ة

َ
مامةل

بةئاســـاني زؤر نةخـــؤش ضونكـــة 
بةهؤي دةبَيت ديكة نةخؤشي تووشي
بةرطرييةوة. كؤئةندامـــي الوازبووني
بةكاربهَينَيت دةرمان دةبَيت نةخؤش
ديكة لةنةخؤشـــي بـــؤ خؤثاراســـتن
نةخؤشـــةكة ئامؤذطاري جطة لةوةش
بوون

َ
بةتَيكةل بةخؤثاراســـتن دةكرَيت

كةوتنةبةر و غةكان
َ
قةرةبال لةشـــوَينة

نةخؤش ئةطةر هةروةها سارد. هةواي
بةربوون خوَين يان كةمخوَيني تووشي
دةبَيت ةتانةدا

َ
حال ئةم لةزؤربةي بَيت

وةربطرَيت. خوَين
نةخؤش ئامؤذطـــاري هةروةهـــا
ثاك دداني و كة دةم بةوةي دةكرَيت
خوَين شـــَيرثةنجةي ضونكة ِرابطرَيت،
كيميايي ضارةســـةري و وةرطرتنـــي
ئاساني و دةم هةستياري دةبَيتةهؤي

بةربوون. خوَين هةروةها هةوكردن
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